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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: petycji 0470/2006, którą złożyła Juliana Chaves (Hiszpania), w imieniu „Amics 
de la Tierra – Eivissa”, z 10 849 podpisami, w sprawie wpływu planowanej przez 
władze lokalne budowy autostrad na Ibizie na środowisko naturalne

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, występująca w imieniu stowarzyszenia „Amics de la Tierra – Eivissa”, 
wyraża krytyczną opinię odnośnie do przedsięwzięć lokalnych władz Ibizy, które przewidują 
budowę kilku autostrad na wyspie. Uważa ona, że powstanie sieć autostrad nieproporcjonalna 
do rozmiarów wyspy, i podnosi kwestię oddziaływania przedsięwzięć na środowisko 
naturalne (w tym na obszary chronione na mocy konwencji ramsarskiej). Składająca petycję 
kwestionuje również niektóre decyzje administracyjne związane z realizacją przedsięwzięć –
jej zdaniem w wyniku tych decyzji miały miejsce przypadki wywłaszczenia budzące 
wątpliwości natury prawnej. Składająca petycję zwraca się do Parlamentu o zbadanie sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 31 października 2006 r. Zwrócono się do 
Komisji u dostarczenie informacji zgodnie z art. 192 ust. 4 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 czerwca 2007 r.

Zdaniem składającej petycję plan władz lokalnych Eivissy, dotyczący budowy kilku autostrad 
na wyspie, jest nieproporcjonalny do istniejących potrzeb i stanowi zagrożenie dla lokalnego 
środowiska naturalnego. 

Składająca petycję nawiązuje do odpowiedzi udzielonej na pytanie pisemne P-2048/06, 
w której Komisja Europejska zobowiązała się zwrócić do władz hiszpańskich, aby 
przeprowadzić dalsze dochodzenie w sprawie kwestii poruszanych w odniesieniu do 
właściwych przepisów wspólnotowych w zakresie środowiska naturalnego. 
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W związku z faktami przedstawionymi we wspomnianym pytaniu pisemnym oraz dwóch 
innych pytaniach (E-3032/06 i E-2813/06), a także kilkoma skargami złożonymi do Komisji 
przez osoby indywidualne Komisja zwróciła się do właściwych władz o sformułowanie uwag. 

Według wszelkich dostępnych informacji system autostrad miałby negatywne oddziaływanie 
na obszar specjalnej ochrony (SPA) na wyspie oraz proponowane tereny mające znaczenie dla 
Wspólnoty (pSCI): „Ses Salines d'Eivissa i Formentera” i „Serra Grossa”, a także na 
kulturowe i historyczne dziedzictwo wyspy. Przedsięwzięcie to byłoby prawdopodobnie 
przedmiotem uproszczonej procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). 

W odpowiedzi na wniosek Komisji o udzielenie informacji władze hiszpańskie przedłożyły 
szczegółowe sprawozdanie w grudniu 2006 r.

W odniesieniu do stosowania dyrektywy siedliskowej1 92/43/EWG Komisja uważa, że 
przedsięwzięcia „Desdoblamiento de la segunda ronda de Eivissa” oraz „Desdoblamiento de 
la carretera Eivissa-Sant Anton” nie będą miały negatywnego wpływu na tereny należące do 
sieci Natura 2000. Co się tyczy przedsięwzięcia „Nuevo acceso al aeropuerto de Eivissa” 
Komisja przyjmuje stanowisko, że zmiany w przedsięwzięciu, które wiążą się z koniecznością 
modyfikacji systemu odprowadzającego wodę, gwarantują, że projekt ten nie będzie miał 
negatywnego oddziaływania na obszar „Ses Salines d'Eivissa i Formentera”. Wydaje się 
zatem, że wspomniane przedsięwzięcia były przedmiotem odpowiedniej oceny zgodnie z art. 
6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej, oraz że uwzględniono odpowiednie środki ochronne.

W odniesieniu do przestrzegania zobowiązań ustanowionych w ramach dyrektywy 
85/337/EWG2 z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne zmienionej dyrektywą 
97/11/WE3 i dyrektywą 2003/35/WE4, Komisja nie zakończyła jeszcze swej oceny.

Komisja poinformuje Komisję Petycji o ostatecznym wyniku tego badania.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

W poprzednim komunikacie Komisja poinformowała, że przedsięwzięcia, których dotyczy 
petycja, zostały poddane odpowiedniej ocenie zgodnie z postanowieniami 
art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej5 i że uwzględniono przy tym stosowne środki ochronne.
Komisja zobowiązała się wówczas do poinformowania Komisji Petycji o ostatecznym wyniku 
tego badania po zakończeniu oceny dotyczącej przestrzegania zobowiązań ustanowionych 
w dyrektywie 85/337/EWG6 z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7-50
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985
3 Dz.U. L 073 z 14.3.1997
4 Dz.U. L 156 z 25.6.2003
5 Dz.U. L 206 z 22.7.1992
6 Dz.U. L 175 z 5.7.1985
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zmienionej dyrektywą 97/11/WE1 i dyrektywą 2003/35/WE2.
Jak wyjaśniono Komisji Petycji w dniu 24 czerwca 2008 r., biorąc pod uwagę dane 
techniczne planowanych robót (poszerzenie drogi Eivissa-Sant Antoni; nowy dojazd do 
lotniska i poszerzenie drugiej obwodnicy wokół Eivissy), przedsięwzięć tych nie można 
uznać za autostrady lub drogi szybkiego ruchu w rozumieniu Umowy europejskiej 
o głównych drogach ruchu międzynarodowego z dnia 15 listopada 1975 r. 

Projekty należą do kategorii „inne projekty budowy dróg” zgodnie z definicją w punkcie 10e 
załącznika II do dyrektywy 85/337/EWG zmienionej dyrektywą 97/11/WE i dyrektywą 
2003/35/WE. Wydaje się, że właściwe organy poddały omawiane przedsięwzięcia 
uproszczonej procedurze OOŚ, analizując ich skutki bezpośrednie i pośrednie dla czynników 
wymienionych w art. 3 zmienionej dyrektywy OOŚ.
Nie mogąc stwierdzić jakiegokolwiek naruszenia przepisów wspólnotowych w dziedzinie 
ochrony środowiska naturalnego, Komisja zamknęła dochodzenie w dniu 31 stycznia 2008 r.

                                               
1 Dz.U. L 073 z 14.3.1997
2 Dz.U. L 156 z 25.6.2003


