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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0367/2009, którą złożyła Helena Isabel Coelho (Portugalia) 
w sprawie projektu budowy autostrady „Douro Litoral”

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję odnosi się do projektu budowy autostrady „Douro Litoral” i zaznacza, że 
związany z tym przymusowy wykup dokonywany w Aguiar de Sousa (Porto) stanowi 
naruszenie kilku obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska i spowoduje 
między innymi zanieczyszczenie wody pitnej i zniszczenie siedlisk. Składająca petycję 
bezskutecznie odwoływała się już do portugalskiego Ministerstwa Środowiska i w związku 
z tym zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

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

Petycja

Składająca petycję zgłasza obawy w odniesieniu do części projektu budowy autostrady
„Douro Litoral” realizowanego w regionie Norte (Portugalia).

Składająca petycję obawia się, że przedmiotowy projekt budowy autostrady wywrze wpływ 
na jej posiadłość. Przypuszcza się, że w ramach projektu budowy autostrady 2 – A32/A41 
w Aguiar de Sousa (gmina Parades) przewiduje się przymusowy wykup ziemi na korzyść 
koncesjonariusza. Składająca petycję zwraca uwagę na negatywny wpływ planowanej
autostrady na środowisko, a zwłaszcza na faunę i florę oraz na ziemie uprawne i warunki 
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mieszkaniowe. Podkreśla ona także możliwe rozwiązania alternatywne, które powodują mniej 
szkód środowiskowych i społecznych.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Służby Komisji zbadały informacje przekazane przez składającą petycję w świetle prawa UE, 
które może mieć zastosowanie w danym przypadku.

Dyrektywa 85/337/EWG1 z późniejszymi zmianami (nazywana dyrektywą w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko lub dyrektywą OOŚ) zawiera przepisy regulujące 
przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych 
przedsięwzięć publicznych i prywatnych. W dyrektywie OOŚ wyróżnia się przedsięwzięcia 
wymienione w załączniku I, które zawsze muszą podlegać procedurze OOŚ, oraz 
przedsięwzięcia wymienione w załączniku II, w przypadku których państwa członkowskie 
muszą określić za pomocą badania indywidualnego i/lub progów lub kryteriów ustalonych w 
ramach krajowych przepisów transponujących, czy przedsięwzięcie podlega ocenie 
oddziaływania na środowisko.

Należy zauważyć, że budowę autostrad wymieniono w pkt 7 b) załącznika I do 
przedmiotowej dyrektywy i w związku z tym przeprowadzenie OOŚ jest obowiązkowe.

Procedura OOŚ zapewnia, że skutki środowiskowe przedsięwzięć zostaną określone 
i ocenione przed wydaniem przez właściwe władze pozwolenia na budowę. Również 
obywatele mogą zgłaszać swoje opinie oraz należy uwzględnić wszystkie konsultacje. 
Obywatele powinni zostać poinformowani o treści pozwolenia na budowę.

Zgodnie z dostępnymi informacjami przedsięwzięcie „Douro Litoral” dotyczy budowy nowej 
autostrady płatnej na obszarze metropolitalnym Porto w pobliżu rzeki Douro. Przedsięwzięcie 
to zakłada budowę 129 km autostrady (zgodnie z umową w zakresie projektowania, 
budowania, finansowania i eksploatacji), z czego odcinek o długości 76,5 km będzie płatny.

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Instytut Infrastruktury Drogowej (Instituto de Infra-
estruturas Rodoviárias), który należy do Ministerstwa Robót Publicznych, Transportu 
i Komunikacji. Zwycięskie konsorcjum, któremu przyznano koncesję na budowę autostrady, 
nazywa się „Auto-Estradas do Douro Litoral, S.A. (AEDL)”.

Należy zauważyć, że przedmiotowy projekt budowy autostrady był oceniany zgodnie 
z procedurą OOŚ od listopada 2002 r. do lipca 2003 r.; ocena ta obejmowała konsultacje 
publiczne, analizę rozwiązań alternatywnych, przyjęcie i poprawę środków łagodzących itd. 
Oświadczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko odcinka autostrady, którego 
dotyczy przedmiotowa petycja, zostało przyjęte w lipcu 2003 r. Zgodnie z ustawodawstwem 
portugalskim transponującym dyrektywę OOŚ wyniki monitorowania i kontroli oceny 
oddziaływania na środowisko różnych przewidzianych środków mają być zawarte 
w sprawozdaniu nazywanym RECAPE.

                                               
1 Dyrektywa 85/337/EWG (Dz.U. L 175 z 5.7.1985) zmieniona dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. L 073 z 14.3.1997), 
dyrektywą 2003/35/WE (Dz.U. L 156 z 25.6.2003) oraz dyrektywą 2009/31/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009).
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Sprawozdanie RECAPE z 2008 r. w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia, w którym 
omówione zostały procedury OOŚ, można znaleźć na stronie internetowej portugalskiej 
Agencji ds. Środowiska (Agência Portuguesa do Ambiente).

Należy podkreślić, że państwo członkowskie, w którym ma być realizowane określone 
przedsięwzięcie, odpowiada za przygotowanie planu przedsięwzięcia oraz za wybór 
konkretnych rozwiązań alternatywnych. Państwo członkowskie powinno również zapewnić 
zgodność z odnośnym prawodawstwem UE.

Należy też podkreślić, że obowiązek prawidłowego wdrożenia prawa UE leży przede 
wszystkim w gestii państw członkowskich. Postanowienia traktatowe nie upoważniają 
Komisji do zastąpienia władz państw członkowskich w planowaniu działań oraz 
podejmowaniu decyzji, na przykład w sprawie autoryzacji przedmiotowego projektu budowy 
autostrady.

W świetle powyższego, na podstawie wyników badania dostępnych informacji nie stwierdza 
się w danym przypadku naruszenia dyrektywy OOŚ.

Wreszcie, jeśli chodzi o wywłaszczenie własności prywatnej i określenie odpowiedniej 
rekompensaty gospodarczej, należy zauważyć, że kwestie te nie są objęte prawem UE, 
w związku z czym Komisja nie dysponuje kompetencjami do interweniowania w tych 
sprawach. Kwestie wskazane przez składającą petycję podlegają w przedmiotowym zakresie 
ustawodawstwu określonego państwa członkowskiego. Jeśli składająca petycję chce je 
zakwestionować, może wykorzystać w tym celu środki odwoławcze przewidziane 
w przepisach prawa portugalskiego.

Wnioski

Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie stwierdza naruszenia ustawodawstwa UE 
w zakresie ochrony środowiska.


