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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1003/2005 złożonej przez José Manuela Garcíę Agudo (Hiszpania), 
w imieniu komitetu koordynacyjnego mieszkańców przeciwko odcinkowi 
autostrady w Penagos, z 5 podpisami, w sprawie odcinka planowanej 
autostrady A8 przebiegającej przez Kantabrię

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyrażają zaniepokojenie z powodu planowanej budowy autostrady A8 
w Kantabrii, a w szczególności odcinka mającego przebiegać przez Penagos, zaznaczając, że 
kolejne hiszpańskie rządy podejmowały różne decyzje dotyczące przebiegu trasy. Chociaż 
prace nad wariantem północnym są już prawie zakończone, obecnie rozpoczynają się 
przygotowania do wznowienia prac nad wariantem południowym, co zdaniem składających 
petycję jest zbędne, gdyż w efekcie powstaną dwie równoległe drogi. Ponadto sytuacja uległa 
zmianie od zatwierdzenia przez rząd hiszpański wyników oceny oddziaływania na 
środowisko w 1993 r.  Składający petycję obawiają się, że spowoduje to naruszenie przepisów 
szeregu dyrektyw UE dotyczących środowiska naturalnego, szczególnie w przypadku obszaru 
mokradeł „La Llama”. Wzywają do wstrzymania przedsięwzięcia, przedstawienia 
społeczeństwu dokładniejszych informacji oraz przeprowadzenia nowej oceny oddziaływania 
na środowisko.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 marca 2006 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2006 r.

Petycja
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José Manuel García Agudo złożył petycję do Parlamentu Europejskiego w dniu 
21 października 2005 r., aby wyjaśnić, że pomiędzy miejscowościami Solares i Zurita 
w Kantabrii (Hiszpania) ma zostać wybudowana autostrada.

José Manuel García Agudo twierdził, że ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) 
przeprowadzona w 1993 r. nie obejmowała oceny skutków przedsięwzięcia dla pewnych 
obszarów naturalnych (Humedal de la Llama) oraz elementów dziedzictwa kulturowego. 
Składający petycję twierdzi również, że trasa autostrady przebiega zbyt blisko obszarów 
miejskich.

Uwagi Komisji

Dyrektywa 85/337/EWG1zmieniona dyrektywą 97/11/WE2i dyrektywą 2003/35/WE3zawiera 
przepisy dotyczące przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do 
niektórych przedsięwzięć. Zgodnie z dyrektywą OOŚ jest zawsze obowiązkowa w przypadku 
przedsięwzięć obejmujących budowę autostrad, dróg szybkiego ruchu i niektórych innych 
rodzajów dróg (przedsięwzięcia te są wymienione w załączniku I punkt 7).

José Manuel García Agudo twierdził, że OOŚ została przeprowadzona i że budowa autostrady 
ma przebiegać zgodnie z rozwiązaniem wybranym w toku oceny. W oparciu o przedstawione 
informacje można jednak wnioskować, że ocena przedsięwzięcia wciąż trwa. Nie jest zatem 
jasne, czy wydano już zezwolenie na inwestycję umożliwiające rozpoczęcie budowy 
autostrady.

Ponadto zgodnie z dostępnymi informacjami obszar, którego dotyczy przedsięwzięcie, 
znajduje się w pobliżu dwóch terenów mających znaczenie dla Wspólnoty wyznaczonych 
zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory4, ES1300010 „Río Pas” i ES1300015 „Río Miera”. Jednak na podstawie 
ograniczonych informacji przedstawionych przez składającego petycję nie można stwierdzić, 
czy dyrektywa Rady 92/43/EWG może mieć zastosowanie w tym konkretnym przypadku.

Wnioski

W oparciu o informacje przedstawione przez składającego petycję w odniesieniu 
do przedsięwzięcia obejmującego budowę autostrady w Kantabrii na tym etapie Komisja nie 
jest w stanie stwierdzić, czy miało miejsce naruszenie prawa wspólnotowego. Jeżeli 
składający petycję przedstawi szczegółowe informacje, które umożliwią Komisji dokonanie 
oceny przedmiotowych zagadnień w odniesieniu do wyżej wspomnianych dyrektyw, Komisja 
zbada sprawę ponownie.

                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 

skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne, Dz. U. L 175 z 5.7.1985.

2 Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG 
w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia 
na środowisko, Dz. U. L 73 z 14.3.1997.

3 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r., Dz. U. L 156 z 25.6.2003.
4 Dz.U. L 206 z 22.07.1992.



CM\838811PL.doc 3/5 PE380.947/REV.III

PL

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 września 2007 r.

Dnia 10 listopada 2006 r. Komisja Europejska wydała w związku z tą petycją pierwszy 
komunikat dla Parlamentu Europejskiego, dochodząc do wniosku, że na podstawie informacji 
dostarczonych przez składającego petycję nie można stwierdzić, czy w tym konkretnym 
przypadku ma zastosowanie dyrektywa Rady 92/43/EWG.

Składający petycję przesłał Parlamentowi Europejskiemu dodatkowe informacje, które 
zostały przekazane Komisji, w tym dokumenty związane z potencjalnym oddziaływaniem 
planowanych prac na wartości przyrodnicze obszarów należących do sieci Natura 2000. 
Informacje te posłużyły Komisji za podstawę do wydania drugiego komunikatu dotyczącego 
tej petycji.

Komisja potwierdza swoje wcześniejsze uwagi dotyczące dyrektywy 85/337/EWG1zmieniona 
dyrektywą 97/11/WE2i dyrektywą 2003/35/WE3odnoszącej się do przeprowadzania oceny 
oddziaływania niektórych przedsięwzięć na środowisko naturalne. Jak wyjaśniono w piśmie 
Komisji skierowanym do składającego petycję w dniu 26 stycznia 2006 r., odcinek autostrady 
łączący miejscowości Solares i Zurita stał się przedmiotem obowiązkowej oceny 
oddziaływania na środowisko naturalne i wyniki tej oceny zostały zatwierdzone przez 
hiszpańskie władze w dniu 28 czerwca 1993 r. Komisja uznała, że przedsięwzięcie, które 
zostało poddane ocenie i zatwierdzone trzynaście lat wcześniej, nie naruszyło właściwych 
przepisów Wspólnoty z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Jeśli chodzi o ewentualne naruszenie dyrektywy Rady 92/43/EWG4(dyrektywa siedliskowa), 
należy zwrócić uwagę na następujące sprawy:

Według dostępnych informacji obszar realizacji przedsięwzięcia leży w pobliżu mokradeł 
położonych w miejscowości Penagos, znanych jako „Laguna de la Llama”. Mokradła te nie 
wchodzą w skład terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty wyznaczonego na mocy 
dyrektywy Rady 92/43/EWG i nie są specjalnym obszarem ochrony wyznaczonym na mocy 
dyrektywy ptasiej5. 

Dwa tereny mające znaczenie dla Wspólnoty wyznaczone w ramach sieci Natura 2000, 
w przypadku których należy rozważyć ewentualne oddziaływanie przedsięwzięcia budowy 
drogi, to: ES1300010 „Río Pas” i ES1300015 „Río Miera”.

                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne, Dz. U. L 175 z 5.7.1985.
2 Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG 
w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia 
na środowisko, Dz. U. L 73 z 14.3.1997.
3 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r., Dz. U. L 156 z 25.6.2003.
4 Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
5 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa. Dz.U. L 103 z 25.4.1979.
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Art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia budowy drogi na jeden lub obydwa wymienione tereny sieci Natura 2000, 
jeśli przedsięwzięcie zostanie uznane za mogące w istotny sposób oddziaływać na te tereny, 
zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami.

Dwa wymienione tereny mające znaczenie dla Wspólnoty zapewniają ochronę ważnym 
typom siedlisk roślinności przybrzeżnej i gatunkom wodnym. Droga budowana w ramach 
przedmiotowego przedsięwzięcia biegnie ze wschodu na zachód, podczas gdy obydwa tereny 
sieci Natura 2000 o wydłużonym, wąskim kształcie, rozciągają się z południa na północ. Jest 
zatem mało prawdopodobne, aby przedsięwzięcie budowy drogi mogło istotnie oddziaływać 
na status ochronny owych dwóch obszarów sieci Natura 2000.

Na podstawie najnowszych otrzymanych informacji nie ma powodów do stwierdzenia 
ewentualnego naruszenia prawodawstwa UE.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 15 maja 2009 r.

W świetle dodatkowych informacji dostarczonych przez składającego petycję, a także przez 
posłów podczas ostatniej dyskusji w tej sprawie w ramach Komisji Petycji, Komisja 
skierowała do władz Hiszpanii pismo z prośbą o informacje dotyczące zgodności 
z odnośnymi wymogami prawa WE w zakresie ochrony środowiska w tej sprawie. Komisja 
w szczególności zapytuje władze Hiszpanii, w jaki sposób zapewniły one ważność 
przeprowadzonej OOŚ, mając na względzie ewentualne zmiany prawne i zmiany stanu 
faktycznego.

Komisja Europejska poinformuje Komisję Petycji o wyniku tego zapytania.

6. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Składający petycję sprzeciwia się wybranej przez władze Hiszpanii trasie przebiegu autostrady 
łączącej miejscowości Solares i Zurita.  Dotyczy to odcinka autostrady zaplanowanego między 
miejscowościami Solares i Unquera w autonomicznej Wspólnocie Kantabrii, który stanowi 
jednocześnie część autostrady A-8, znanej pod nazwą autostrady kantabryjskiej (Autovía del 
Cantábrico) i która przebiegać będzie przez całą północną część Hiszpanii.

W poprzednich komunikatach Komisja dostarczyła Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego 
informacje dotyczące wspólnotowego prawa w dziedzinie ochrony środowiska, które 
mogłoby znaleźć zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

W odniesieniu do dyrektywy 85/337/EWG1(ocena oddziaływania na środowisko) należy 
nadmienić, że projekt autostrady Solares-Unquera jeszcze przed zatwierdzeniem został 
poddany procedurze oceny oddziaływania na środowisko z udziałem właściwych władz w 
dziedzinie ochrony środowiska.  W każdym razie podjęcie działań w zakresie 
monitoringu środowiskowego przewidziane jest na okres realizacji przedsięwzięcia.

W odniesieniu do dyrektyw wspólnotowych w dziedzinie ochrony środowiska: 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
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2009/147/WE1(dyrektywa ptasia) i 92/43/EWG2(dyrektywa siedliskowa) należy zauważyć, że 
zgodnie z dostępnymi informacjami przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało 
znaczącego niekorzystnego wpływu na sieć Natura 2000.

Analiza sprawy nie dała podstaw do stwierdzenia w omawianym przypadku naruszenia 
odnośnego prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.  W związku 
z powyższym Komisja może jedynie powtórzyć wniosek, który był już formułowany 
w poprzednich komunikatach.

Należy ponadto zaznaczyć, że orzeczeniem z dnia 16 kwietnia 2010 r. sąd hiszpański 
(Audiencia Nacional) odrzucił skargę do sądu administracyjnego (nr 1016/2007) złożoną 
przeciwko projektowi autostrady Solares-Torrelavega w autonomicznej Wspólnocie 
Kantabrii, mającej być odcinkiem wspomnianej części autostrady kantabryjskiej.  
Wspomniane orzeczenie sądu hiszpańskiego odnosi się także do działań środowiskowych 
podjętych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia drogowego.

                                               
1 Dz.U. L 20 z 26.1.2010. 
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.


