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25.3.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0835/2009, którą złożyła María Alejandra Pérez Montedeoca 
(Hiszpania) w imieniu „Plataforma por la alternativa del anillo insular”,
w sprawie prac budowlanych w ramach projektu „cierre del anillo insular” 
na Teneryfie, na Kanarach

Petycji 1241/2009, którą złożył I. I. Rodriguez Cámara (Hiszpania)
z 69 podpisami, w sprawie poszerzenia drogi w Icod de los Vinos (Teneryfa)

1. Streszczenie petycji 0835/2009

Składająca petycję wyraża sprzeciw wobec finansowanych przez Wspólnotę prac 
budowlanych prowadzonych na drodze okrążającej wyspę Teneryfę, a zwłaszcza na 
odcinkach pomiędzy Icod de los Vinos a Santiago del Teide. Składająca petycję twierdzi, że 
prace te wywierają wpływ na różne tereny mające znaczenie dla Wspólnoty (SCI), na obszary 
objęte programem Natura 2000 (Acantilados de la Culata i Cuevas del viento), a także na 
rezerwat przyrody (Reserva especial del Chinyero), który stanowi obszar specjalnej ochrony 
ptactwa (SBPA). Prace wywrą także wpływ na warstwy wodonośne i utracone zostaną cenne 
grunty rolne. Składająca petycję twierdzi, że nie zbadano alternatywnych możliwości dla 
projektu, analiza wpływu na środowisko naturalne została natomiast przeprowadzona na 
podstawie fragmentarycznych danych, a nie spojrzano na prace jako na ogólne 
przedsięwzięcie infrastrukturalne.

Streszczenie petycji 1241/2009

Składający petycję sprzeciwia się planowanemu poszerzeniu w Icod de los Vinos (Santiago 
del Teide) odcinka drogi C-820 wchodzącej w skład obwodnicy Teneryfy, informując, że 
będzie ono oddziaływać na klify Culata znajdujące się na terenie mającym znaczenie dla 
Wspólnoty (SCI ES 7020073). Składający petycję wzywa do wstrzymania prac, które 
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finansowane są z EFRR, ze względu na to, że przedsięwzięcie to ma szkodliwy wpływ na 
obszar chroniony.

2. Dopuszczalność

Petycja 0835/2009

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

Petycja 1241/2009

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

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

Zdaniem składającej petycję prace budowlane „cierre del anillo insular”, które w założeniu 
mają poprawić jakość połączeń drogowych w północnej części Teneryfy, mogą wywrzeć 
znaczący wpływ na szereg terenów mających znaczenie dla Wspólnoty (SCI), chronionych na 
mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1 (dyrektywa siedliskowa). Przedsięwzięcie to nie 
zostało poddane jednej ocenie oddziaływania na środowisko naturalne. Składająca petycję 
twierdzi, że jest to niezgodne z przepisami dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 
1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne
i prywatne na środowisko naturalne2 (dyrektywa OOŚ) z późniejszymi zmianami.

Art. 3 dyrektywy OOŚ stanowi, iż „ocena wpływu na środowisko określa, opisuje i ocenia we 
właściwy sposób dla każdego indywidualnego przypadku i zgodnie z art. 4–11, bezpośrednie
i pośrednie skutki przedsięwzięcia dla następujących elementów:

- istot ludzkich, fauny i flory;
- gleby, wód, powietrza, klimatu i krajobrazu;
- dóbr materialnych i dziedzictwa kultury;
- oddziaływania między elementami wymienionymi w tiret pierwszym, drugim i trzecim”.

Do naruszenia tego zobowiązania może dojść w sytuacji, gdy jedno przedsięwzięcie zostanie 
podzielone na kilka części w celu przeprowadzenia oddzielnych procedur oceny 
oddziaływania na środowisko, zwłaszcza w przypadku gdy nie uzasadniają tego względy 
techniczne, a w ocenie nie zostaną uwzględnione skutki współdziałania tych odrębnych 
części.

Art. 6 dyrektywy siedliskowej stanowi, co następuje:
„1. Dla specjalnych obszarów ochrony państwa członkowskie tworzą konieczne środki 
ochronne obejmujące, jeśli zaistnieje taka potrzeba, odpowiednie plany zagospodarowania 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50.
2 Dz. U L 175 z 5.7.1985, s. 40–48.
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opracowane specjalnie dla tych terenów bądź zintegrowane z innymi planami rozwoju oraz 
odpowiednie środki ustawowe, administracyjne lub umowne, odpowiadające ekologicznym 
wymaganiom typów siedlisk przyrodniczych, wymienionych w załączniku I, lub gatunków, 
wymienionych w załączniku II, żyjących na tych terenach.
2. Państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu uniknięcia na specjalnych 
obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak 
również w celu uniknięcia niepokojenia gatunków, dla których zostały wyznaczone takie 
obszary, o ile to niepokojenie może mieć znaczenie w stosunku do celów niniejszej 
dyrektywy.
3. Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do 
zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno 
oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega 
odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego 
ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej oceny oraz bez uszczerbku dla przepisów
ust. 4 właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po 
upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren oraz, w stosownych 
przypadkach, po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa.
4. Jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku rozwiązań 
alternatywnych, plan lub przedsięwzięcie musi jednak zostać zrealizowane z powodów
o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, w tym 
interesów mających charakter społeczny lub gospodarczy, państwo członkowskie stosuje 
wszelkie środki kompensujące konieczne do zapewnienia ochrony ogólnej spójności Natury 
2000. O przyjętych środkach kompensujących państwo członkowskie informuje Komisję.
Jeżeli dany teren obejmuje typ siedliska przyrodniczego i/lub jest zamieszkały przez gatunek
o znaczeniu priorytetowym, jedyne względy, na które można się powołać, to względy 
odnoszące się do zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa publicznego, korzystnych skutków
o podstawowym znaczeniu dla środowiska lub, po wyrażeniu opinii przez Komisję, innych 
powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego”.

Obecnie Komisja sprawdza, czy przepisy powyższego artykułu zostały odpowiednio 
zastosowane w tym przypadku.

Wniosek

Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające w związku z przedmiotową petycją i będzie na 
bieżąco informować Komisję Petycji o wynikach swoich prac.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Petycje 0835/2009 i 1241/2009

Według składających petycje przedsięwzięcie „cierre del anillo insular”, które w założeniu 
ma poprawić jakość połączeń drogowych w północnej części Teneryfy, może wywrzeć 
znaczący wpływ na szereg obszarów szczególnej ochrony, sklasyfikowanych na mocy art. 4 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. 
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w sprawie ochrony dzikiego ptactwa1 oraz na szereg terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty, chronionych na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory2. Składający petycje 
twierdzą też, że dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne3, po zmianach4, nie została poprawnie zastosowana, ponieważ w ramach oceny 
oddziaływania na środowisko nie uwzględniono skumulowanych skutków.

Informacje zgromadzone w toku dochodzenia zainicjowanego przez Komisję wskazują, że te 
same, co poruszone w przedmiotowych petycjach kwestie są obecnie przedmiotem postępowania 
sądowego w Hiszpanii (sprawa nr 165/2008 rozpatrywana przez Najwyższy Trybunał 
Sprawiedliwości Wysp Kanaryjskich).

A zatem Komisja wstrzymała swoje dochodzenie, które, w kontekście roli, jaką sędziowie 
krajowi odgrywają we wdrażaniu prawa UE, nie służyłoby żadnemu użytecznemu celowi na 
obecnym etapie. Sędziowie krajowi to również sędziowie mający kompetencje w zakresie 
prawa unijnego i, jeżeli to konieczne, powinni stosować odnośne prawodawstwo UE
w sprawach przez siebie rozpatrywanych. Ponadto dyrektywy 2009/147/WE, 92/43/EWG
i 85/337/EWG zostały w pełni przetransponowane w Hiszpanii.

                                               
1 Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7–25.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50.
3 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40–48.

4 Dyrektywy Rady 97/11/WE, Dz.U. L 073 z 14.3.1997, s. 5–15 oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2003/35/WE, Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17–25.


