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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1469/2009, którą złożył Juan José Pajarón (Hiszpania) w sprawie 
zniszczenia flory morskiej na skutek rozbudowy przystani Campomanes w Altei 
(Alicante)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku ze zniszczeniem roślinności morskiej 
charakteryzującej się licznym występowaniem posydonii, która na mocy dyrektywy 
siedliskowej jest chronionym gatunkiem flory morskiej, oraz innego chronionego ekosystemu 
morskiego na skutek rozbudowy przystani Campomanes w Altei. Składający petycję twierdzi, 
że chociaż poprzedni burmistrz wzywał do uzupełnienia zasobów tego gatunku na obszarze 
rozbudowanej przystani, burmistrz obecnej kadencji odmawia podjęcia takich działań; dlatego 
składający petycję wzywa do ponownego zasadzenia posydonii na dnie morskim, a także do 
usunięcia powstałych w wyniku prac budowlanych odpadów oraz nadmiaru gruzu i kamienia, 
które niszczą przyrodę na obszarze nowej przystani. W tym przypadku nie przestrzega się 
przepisów UE dotyczących różnorodności biologicznej; Komisja Petycji jest proszona 
o dalsze zbadanie przedmiotowego naruszenia.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 22 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Składający petycję argumentuje, że rozbudowa portu Campomanes może nieodwracalnie 
zniszczyć znaczną część łąk posydonii występujących na tym obszarze. Władze lokalne 
zgodziły się na przesadzenie tych roślin wodnych, aby ograniczyć do minimum skutki 
rozbudowy portu. Składający petycję twierdzi, że władze lokalne nie wywiązały się ze swych 
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zobowiązań, do czego były przecież prawnie zobligowane.

Łąki podwodne (Posidonion oceanicae – gatunek trawy morskiej występujący naturalnie 
w Morzu Śródziemnym) są siedliskiem priorytetowym wymienionym w załączniku I do 
dyrektywy 92/433/EWG1, stanowiącym część terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty 
ES5213021 „Serra Gelada i Litoral de la Marina Bai”. Władze hiszpańskie zaproponowały 
uznanie tego obszaru za teren mający znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z dyrektywą 
siedliskową 92/43/EWG. Port, którego dotyczy petycja, przylega do tego terenu, a zatem 
może nań wpływać.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest 
bezpośrednio związane z danym terenem lub konieczne do jego zagospodarowania, ale które 
może na nie oddziaływać, zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub 
przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu 
widzenia założeń ochrony tego terenu. W świetle wniosków wynikających z tej oceny oraz 
zgodnie z dyrektywą siedliskową właściwe władze wyrażają zgodę na realizację tego planu 
lub przedsięwzięcia dopiero po upewnieniu się, że nie wpłyną one niekorzystnie na dany 
teren. Przepisy art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej 92/43/WE przewidują możliwość 
udzielenia odstępstwa, określając okoliczności, w jakich można zezwolić na realizację planów 
i przedsięwzięć o negatywnym wpływie na otoczenie.

Z drugiej strony należy zauważyć, że w tym przypadku zastosowanie może mieć również 
dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). W istocie dyrektywa w 
sprawie OOŚ 85/337/EWG2 (zmieniona dyrektywą 97/11/WE3 i dyrektywą 2003/35/WE)4

przewiduje ocenę wpływu na środowisko konkretnych przedsięwzięć realizowanych 
w sektorze publicznym i prywatnym. Dyrektywa w sprawie OOŚ wyróżnia tzw. 
przedsięwzięcia z załącznika I, które zawsze obowiązkowo podlegają procedurze oceny 
oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia z załącznika II, w przypadku których 
państwa członkowskie określają – na podstawie analizy konkretnego przypadku i/lub progów 
bądź kryteriów określonych przez państwa członkowskie w przepisach krajowych 
wynikających z transpozycji tej dyrektywy – czy dane przedsięwzięcie należy ocenić pod 
względem jego oddziaływania na środowisko.

Co do omawianego przypadku – „porty jachtowe” są ujęte w załączniku II, w kategorii 
turystyka i wypoczynek, w pkt 12 lit. b). Przy przeprowadzaniu oceny konkretnego przypadku 
lub ustalaniu progów bądź kryteriów należy uwzględnić odpowiednie kryteria selekcji. 
Obejmują one cechy charakterystyczne przedsięwzięcia, jego lokalizację oraz potencjalne 
oddziaływanie.

Procedura OOŚ gwarantuje, że zanim właściwy organ wyda zezwolenie (nazywane 
zezwoleniem na inwestycję), wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko jest określany 
                                               
1 Dyrektywa 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 Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. 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.
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i oceniany. Administracja publiczna i organy odpowiedzialne za ochronę środowiska mogą 
wyrazić opinię, a wyniki konsultacji muszą zostać wzięte pod uwagę. Następnie należy 
poinformować opinię publiczną o treści zezwolenia na inwestycję. Trzeba zauważyć, że 
procedura oceny oddziaływania na środowisko może stanowić narzędzie stosowania 
przepisów art. 6 dyrektywy siedliskowej.

Wskutek skargi dotyczącej ochrony naturalnych łąk posydonii na dnie morskim Komisja 
otrzymała informacją o sytuacji tego ekosystemu i zagrażających mu przedsięwzięć w basenie 
Morza Śródziemnego. Przesadzenie posydonii zaproponowano w oświadczeniu 
o oddziaływaniu na środowisko jako działanie kompensujące negatywny wpływ rozbudowy 
przystani Luis Campomanes. Środek ten wywołuje znaczne kontrowersje ze względu na to, że 
przesadzona posydonia ma niewielkie szanse na przetrwanie. Organizacje zajmujące się 
ochroną środowiska zgromadziły dowody naukowe potwierdzające nieskuteczność takiego 
działania i zwróciły się o przerwanie prac związanych z rozbudową przystani (które zostały 
wstrzymane ze względów ostrożnościowych w listopadzie 2006 r., podobnie jak przesadzanie 
roślin). Zgodnie z dostępnymi informacjami zezwolenie na rozbudowę przystani Luis 
Campomanes w Altei było przedmiotem postępowania przed Sądem Najwyższym Regionu 
Walencji. Sąd ten orzeczeniem wydanym w dniu 1 lutego 2010 r. unieważnił postanowienie 
zezwalające na rozbudowę portu Luis Campomanes w Altei. Ponieważ nie ma obecnie 
zezwolenia na realizację przedsięwzięcia, nie ma też potrzeby podejmowania środków 
kompensacyjnych.

Zważywszy, że za zapewnienie stosowania prawa UE w Hiszpanii odpowiadają przede 
wszystkim krajowe organy administracyjnie lub sądowe oraz że podjęły one obecnie decyzję 
w sprawie projektu rozbudowy przystani Luis Campomanes, Komisja nie zamierza prowadzić 
żadnych dalszych działań dotyczących tego przedsięwzięcia, chyba że sytuacja ulegnie 
zmianie.

Komisja będzie nadal monitorować sytuację w zakresie odpowiedniej ochrony naturalnych 
łąk posydonii.


