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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0584/2008, którą złożył Pedro Cuevas Cueto (Hiszpania) w sprawie 
rozbudowy autostrady A-8 (Autovía del Cantábrico) i planowanej drogi 
przebiegającej przez obszar, na którym znajdują się jaskinie Cuartamentero 
w Llanes (Asturia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że rozbudowa autostrady A-8 (Autovía del Cantábrico) między 
Llanes w Asturii oraz Unquera w Kantabrii obejmować będzie obszar, na którym znajdują się 
jaskinie Cuartamentero, znane z liczących 8000 lat odkryć z ery paleolitu (w tym dobrze 
zachowana czaszka obecnie wystawiona w narodowym muzeum archeologicznym). Zaznacza 
on również, że jaskinie te zostały uznane za obszar dziedzictwa kultury, natomiast inne 
zabytki, które powinny być chronione (w tym kilkusetletnia karczma) oraz unikalne obszary 
podmokłe ulegną zniszczeniu, jeżeli władze zgodzą się na planowaną trasę. Ponieważ władze 
krajowe zignorowały wniosek składającego petycję dotyczący alternatywnego przebiegu 
drogi, zwraca się on o pomoc do Parlamentu Europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Służby Komisji rozpatrzyły argumenty i informacje przedstawione przez składającego petycję 
w związku z przedmiotowym przedsięwzięciem w świetle właściwych przepisów 
wspólnotowych w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Służby Komisji uwzględniły 
także wydarzenia wcześniejsze oraz informacje już posiadane na ten temat.
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W tym przypadku zastosowanie ma dyrektywa 85/337/EWG1 w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
(zmieniona dyrektywami 97/11/WE2 i 2003/35/WE3). Zgodnie z art. 2 przedsięwzięcia 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne między innymi z powodu ich 
charakteru, rozmiarów lub lokalizacji podlegają procedurze składania wniosków o zezwolenie 
na inwestycję oraz ocenie w odniesieniu do ich skutków przed udzieleniem zezwolenia.

Postanowienia dyrektywy 85/337/EWG (OOŚ) mają zastosowanie do przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku I i II do dyrektywy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 przedsięwzięcia 
wymienione w załączniku I podlegają obowiązkowo procedurze oceny oddziaływania na 
środowisko. Zgodnie z art. 4 ust. 2, w przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku 
II państwo członkowskie określa na podstawie: a) badania indywidualnego lub b) progów lub 
kryteriów ustalonych przez państwo członkowskie (etap przeglądu), czy dane przedsięwzięcie 
powinno podlegać ocenie zgodnie z art. 5–10. Państwa członkowskie mogą zadecydować 
o stosowaniu obydwu procedur.

Przedsięwzięcia budowy autostrad wymienione są w punkcie 7 załącznika I do dyrektywy.
W związku z tym przedsięwzięcia te podlegają ocenie oddziaływania na środowisko przed 
udzieleniem zezwolenia.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 3 dyrektywy w ocenie oddziaływania na środowisko 
powinno się określać, opisywać i oceniać we właściwy sposób dla każdego indywidualnego 
przypadku i zgodnie z art. 4–11 bezpośrednie i pośrednie skutki przedsięwzięcia dla szeregu 
elementów, w tym dla dziedzictwa kultury.

Z dokumentów wynika, że składający petycję zwracał się do różnych organów i instytucji o 
zmianę ostatecznej wersji przebiegu autostrady w celu uniknięcia negatywnego 
oddziaływania na jaskinie Cuartamentero. Jaskinie te, jak się wydaje, znajdują się na gruntach 
należących do składającego petycję, które zostaną wywłaszczone w celu zbudowania 
ostatniego odcinka autostrady na obszarze Cantábrico.

Należy zauważyć, że Komisja wszczęła już postępowanie w sprawie przedsięwzięcia budowy 
autostrady Unquera–Llanes i stosowania dyrektywy 85/337/EWG w następstwie skargi 
2005/4058. Postępowanie to nie doprowadziło do stwierdzenia naruszenia przepisów 
wspólnotowych w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i zostało zamknięte przez 
Komisję w grudniu 2005 r.

Komisja wszczęła też niedawno dochodzenie w sprawie omawianego przedsięwzięcia 
w następstwie innej skargi, w przypadku której postępowanie także zostało zamknięte.
Z dokumentów wynika ponadto, że przedsięwzięcie budowy autostrady Unquera–Llanes jest 
przedmiotem skargi, w sprawie której wciąż toczy się postępowanie przed sądami 
hiszpańskimi (Audiencia Nacional).

Należy zauważyć, że przedsięwzięcie budowy autostrady Unquera–Llanes o długości 

                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 25 czerwca 1985 r., Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
2 Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r., Dz.U. L 073 z 14.3.1997.
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r., Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
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ok. 22 km zostało poddane procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Procedura ta 
zakończyła się wydaniem oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko, przyjętego przez 
Ministerstwo Środowiska decyzją z dnia 25 stycznia 2006 r., opublikowaną w hiszpańskim 
dzienniku urzędowym (BOE) nr 29 z dnia 3 lutego 2006 r. (s. 4035–4311). We wspomnianym 
oświadczeniu podsumowano wyniki procedury oceny oddziaływania na środowisko, w tym 
konsultacji z właściwymi organami i społeczeństwem, rozważane rozwiązania alternatywne 
oraz środki przedsięwzięte w celu uniknięcia bądź zminimalizowania oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

Należy zauważyć, że jest to trzecia procedura oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ 
przedsięwzięcie to było już przedmiotem dwóch poprzednich procedur oceny oddziaływania 
na środowisko, w przypadku których oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko zostały 
wydane odpowiednio 13 kwietnia 1993 r. i 20 stycznia 1997 r. Procedury te doprowadziły do 
zbadania nowych alternatywnych możliwości i przedstawienia rozwiązań zidentyfikowanych 
problemów. Co więcej, omawiane przedsięwzięcie jest kontrowersyjne i jest przedmiotem 
różnego rodzaju skarg i postępowań sądowych toczących się przed sądami hiszpańskimi.

Z dossier wynika, że skutki omawianego przedsięwzięcia drogowego dla dziedzictwa kultury
i zagrożonych oddziaływaniem obszarów należących do sieci Natura 2000 zostały zbadane 
w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W procedurze uczestniczyły 
właściwe organy ds. ochrony środowiska naturalnego oraz kultury.

Wnioski

Analiza dokumentów nie pozwala na stwierdzenie naruszenia przepisów wspólnotowych 
w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, mających zastosowanie w omawianym 
przypadku.


