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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0818/2009, którą złożyła Juana Salome Fernandez Cobo (Hiszpania)
w sprawie wycinki drzew w mieście Jaén w Andaluzji

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję skarży się na władze miejskie Jaén, że wycięły drzewa, aby położyć linię 
tramwajową finansowaną z funduszy europejskich.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Składająca petycję skarży się na wycinkę starych drzew rosnących na ulicach miasta Jaén, 
położonego w Autonomicznej Wspólnocie Andaluzji, spowodowaną budową nowego 
systemu transportu tramwajowego, który będzie finansowany z funduszy europejskich.

Zdaniem składającej petycję należało lepiej zaplanować te prace, aby możliwe było 
uniknięcie wycinki tych drzew w mieście, gdzie ze względu na suchy klimat oraz częste susze
i tak jest już niewiele drzew i są one bardzo cenione.

Po pierwsze, należy zauważyć, że składająca petycję nie odwołuje się do żadnego 
ewentualnego naruszenia konkretnych przepisów prawa Unii Europejskiej w dziedzinie 
ochrony środowiska naturalnego.

Przekazane przez składającą petycję informacje dotyczące gatunków drzew nie dowodzą, aby 
drzewa, których dotyczy to przedsięwzięcie, były gatunkami mającymi znaczenie dla 
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Wspólnoty wymienionymi w załącznikach do dyrektywy 92/43/EWG1 (dyrektywa 
siedliskowa). Komisja także zauważa, że na obszarze miasta Jaén nie występują tereny 
mające znaczenie dla Wspólnoty (SCI) objęte siecią Natura 2000.

Dyrektywa 85/337/EWG2, zmieniona dyrektywą 97/11/WE3 oraz dyrektywą 2003/35/WE4, 
(zwana dyrektywą w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywą OOŚ) 
określa przepisy w zakresie oceny oddziaływania wywieranego przez niektóre publiczne
i prywatne przedsięwzięcia na środowisko naturalne. W dyrektywie OOŚ wprowadzono 
podział na przedsięwzięcia wymienione w załączniku I, które zawsze podlegają procedurze 
OOŚ oraz przedsięwzięcia wymienione w załączniku II, w przypadku których państwa 
członkowskie określają za pomocą badania indywidualnego i/lub progów lub kryteriów 
ustalonych w krajowych przepisach transponujących, czy dane przedsięwzięcie powinno 
podlegać OOŚ.

W związku z tym w przypadku przedsięwzięć uwzględnionych w załączniku I procedura 
OOŚ jest obowiązkowa. W przypadku przedsięwzięć uwzględnionych w załączniku II 
państwa członkowskie przed udzieleniem zezwolenia na inwestycję muszą określić, czy mogą 
one mieć znaczący wpływ na środowisko, biorąc pod uwagę stosowne kryteria selekcji 
wymienione w załączniku II do dyrektywy OOŚ.

Przedsięwzięcia budowy linii tramwajowych wchodzą w zakres załącznika II pkt. 10 lit. h) do 
dyrektywy OOŚ. Składająca petycję nie udzieliła jednak informacji, które pozwoliłyby 
ustalić, czy przedsięwzięcie, o którym mowa, zostało poddane procedurze OOŚ.

Wreszcie, jak wynika z informacji dostępnych Komisji, nie planuje się przydzielania żadnych 
funduszy europejskich na potrzeby przedsięwzięcia budowy linii tramwajowej w mieście 
Jaén.

Wnioski

Przekazane przez składającą petycję informacje nie dowodzą, aby miało miejsce naruszenie 
przepisów dyrektywy siedliskowej lub OOŚ. W związku z tym Komisja nie zamierza 
podejmować dalszych działań w tej sprawie.

                                               
1 Dyrektywy Rady 92/43/WE z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
3 Dz.U. L 73 z 14.3.1997.
4 Dz.U. L 156 z 25.6.2003.


