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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1449/2008, którą złożył Isaac Dominguez Santos (Hiszpania) w 
sprawie szkodliwego wpływu prac budowlanych na trasie szybkiej kolei 
Palencia–León na obszarze Grajal de Campos (León)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przekonuje, że planowana trasa szybkiej kolei Palencia–León będzie miała 
poważny szkodliwy wpływ na obszar Grajal de Campos (León). Według składającego petycję 
linia kolejowa miałaby przebiegać przez kompleks mieszkalny o wyjątkowej wartości 
artystycznej i historycznej, która sprawiła, iż Grajal de Campos sklasyfikowano jako teren 
o znaczeniu kulturowym. Składający petycję krytykuje brak działań ze strony 
odpowiedzialnych władz, które zamiast zapewnić ochronę integralności Grajal de Campos 
zatwierdziły trasę przebiegu w proponowanym kształcie. Zwraca się on do Parlamentu 
Europejskiego o zbadanie przedmiotowej sprawy, ponieważ przedsięwzięcie to ma być 
współfinansowane z funduszy UE. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składający petycję, który protestuje przeciwko przedsięwzięciu budowy kolei, powołuje się 
na dyrektywę w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W tym przypadku składający 
petycję niepokoi się nie tyle o potencjalny wpływ na naturalne walory środowiskowe tego 
obszaru, ile o wartość jego historycznego i kulturowego dziedzictwa. 
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Służby Komisji zbadały informacje przekazane przez składającego petycję w świetle 
wspólnotowego prawodawstwa mającego zastosowanie w tej sytuacji.

Dyrektywa 85/337/EWG1 zmieniona dyrektywą 97/11/WE2i dyrektywą 2003/35/WE3(zwaną 
dyrektywą w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywą OOŚ) ustala 
przepisy dotyczące przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko odnośnie do 
określonych publicznych i prywatnych przedsięwzięć.

W dyrektywie OOŚ wyróżnia się przedsięwzięcia wymienione w załączniku I, które zawsze 
podlegają procedurze oceny oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięcia wymienione 
w załączniku II, w przypadku których to państwa członkowskie określają za pomocą 
indywidualnej oceny lub progów czy kryteriów ustalonych w krajowych przepisach 
transponujących, czy dane przedsięwzięcie ma podlegać ocenie oddziaływania na środowisko. 
Przedsięwzięcia szybkiej kolei zostały zawarte w załączniku I, pkt 7 lit. a) dyrektywy 
i w związku z tym przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ma charakter 
obowiązkowy.

Procedura oceny oddziaływania na środowisko umożliwia stwierdzenie środowiskowych 
skutków wywieranych przez przedsięwzięcia oraz przeprowadzenie oceny, zanim właściwy 
organ udzieli zezwolenia (zwanego zezwoleniem na inwestycję). Opinia publiczna i organy 
odpowiedzialne za ochronę środowiska naturalnego mogą wyrazić swoje zdanie, a wszelkie 
rezultaty tych konsultacji muszą zostać uwzględnione. Następnie opinię publiczną należy 
poinformować o treści zezwolenia na inwestycję.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 3 dyrektywy OOŚ dziedzictwo kultury stanowi jeden 
z elementów, które ocena oddziaływania na środowisko określa, opisuje i ocenia we właściwy 
sposób.

Aby zapoznać się ze szczegółami tej sprawy oraz zbadać kwestie, o których mowa 
w przedmiotowej petycji, służby Komisji skierowały pismo do organów hiszpańskich, 
zwracając się o udzielenie informacji dotyczących zgodności z odnośnymi wymogami 
obowiązującymi na mocy wspólnotowego prawa w dziedzinie ochrony środowiska 
naturalnego.

Komisja zwróciła się do właściwych organów hiszpańskich o udzielenie informacji 
dotyczących zgodności z odnośnymi wymogami obowiązującymi w tym przypadku na mocy 
wspólnotowego prawa w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. W szczególności 
Komisja zwróciła się do organów hiszpańskich z pytaniem, w jaki sposób zastosowane 
zostały przepisy dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

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

W poprzednim komunikacie Komisja dostarczyła Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego 
informacje dotyczące wspólnotowego prawa w dziedzinie ochrony środowiska, które znajdzie 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
2 Dz.U. L 073 z 14.3.1997.
3Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
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zastosowanie w przedmiotowej sprawie, zwłaszcza informacje o obowiązkach wynikających 
z dyrektywy 85/337/EWG (ocena oddziaływania na środowisko)1. Należy przypomnieć, że na 
mocy art. 3 dyrektywy 85/337/EWG w ramach oceny oddziaływania na środowisko powinno się 
określać, opisywać i oceniać we właściwy sposób dla każdego indywidualnego przypadku 
bezpośrednie i pośrednie skutki przedsięwzięcia na szereg elementów, w tym na dziedzictwo 
kultury.

Należy w istocie zauważyć, że władze hiszpańskie przedstawiły wniosek o finansowanie ze 
środków wspólnotowych dużego przedsięwzięcia „Linea de Alta Velocidad (AVE) Venta de 
Banos–Palencia–León. Plataforma Fase I” w ramach programu operacyjnego ze środków 
EFRR dotyczącego regionu Kastylia i León na lata 2007–2013. Krótko mówiąc, chodzi o 
przedsięwzięcie budowy trasy szybkiej kolei (AVE) łączącej Madryt z północną oraz 
północno-zachodnią częścią Hiszpanii i będącej przedłużeniem trasy Madryd–Valladolid, 
która obecnie już działa. 

Komisja przeanalizowała argumenty i informacje dostarczone przez składającego petycję w 
związku z przedmiotowym przedsięwzięciem w świetle prawa wspólnotowego w dziedzinie 
ochrony środowiska, które to prawo mogłoby mieć zastosowanie w przedmiotowej sprawie. 
Wzięła również pod uwagę wszelkie dostępne informacje dotyczące tego tematu, zwłaszcza w 
ramach postępowania wyjaśniającego w sprawie wspólnotowego finansowania tego dużego 
projektu ze środków EFRR.

W odniesieniu do dyrektywy 85/337/EWG, zmienionej dyrektywą 97/11/WE2i dyrektywą 
2003/35/WE3, należy zauważyć, że przedmiotowe przedsięwzięcie, organizowane przez 
spółkę publiczną „Administrador de Infraestructuras Ferroviarias” (ADIF), zostało poddane 
procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Procedura ta zakończyła się wydaniem 
oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko, przyjętego przez Ministerstwo Środowiska na 
mocy decyzji z dnia 30 stycznia 2007 r. opublikowanej w hiszpańskim dzienniku urzędowym 
(BOE) nr 53 z dnia 2 marca 2007 r. (s. 9093–9098). Powyższa procedura oceny 
oddziaływania na środowisko wydaje się wystarczająca do właściwego określenia i wydania 
oceny skutków przedsięwzięcia dla środowiska, a także do podjęcia koniecznych działań 
umożliwiających uniknięcie lub zminimalizowanie tych skutków.

W odniesieniu do dyrektyw dotyczących ochrony przyrody – 2009/147/WE (dyrektywa 
ptasia)4i 92/43/EWG (dyrektywa siedliskowa)5 – władze hiszpańskie dostarczyły Certyfikat 
Natura 2000 wydany w dniu 18 kwietnia 2008 r. przez właściwy organ odpowiedzialny za 
ochronę sieci Natura 2000 (Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Naturalnego w 
Departamencie Środowiska regionu autonomicznego Kastylia i León). W wyniku 
przeprowadzonej oceny oraz podjętych działań w certyfikacie stwierdzono, że przedmiotowe 
przedsięwzięcie nie będzie miało znaczących negatywnych skutków dla sieci Natura 2000. 
Nie planuje się poza tym prowadzenia prac dotyczących tego przedsięwzięcia na 
jakimkolwiek obszarze Natura 2000, mimo że trzy takie obszary leżą blisko wybranej trasy. 

                                               
1Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
2Dz. U. L 73 z 14.3.1997.
3Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
4Dz.U. L 20 z 26.1.2010.
5Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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Należy zauważyć, że oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko zawiera także ocenę 
potencjalnego oddziaływania tego przedsięwzięcia kolejowego na dziedzictwo kultury. Na 
stronie 9097 znajduje się streszczenie tej kwestii, w którym m.in. opisano konkretnie 
oddziaływanie na Convento del Carmen, Ermita de Perales lub Camino de Santiago. W 
oświadczeniu przewidziano także działania służące integracji przedsięwzięcia z krajobrazem, 
ochronie przed hałasem, prowadzeniu badań i kontroli archeologicznych itp. W sprawozdaniu 
dotyczącym przedsięwzięcia, dołączonym do formularza wniosku o finansowanie ze środków 
wspólnotowych, także wspomina się o działaniach tego rodzaju.

Tak czy inaczej, w wyniku analizy petycji, Komisja wysłała do władz hiszpańskich pismo, w 
którym zwróciła się o przekazanie szczegółowych wniosków w odniesieniu do faktów 
krytykowanych przez składającego petycję oraz dodatkowych informacji na temat 
monitorowania w trakcie realizacji przedsięwzięcia przestrzegania zaleceń z oświadczenia o 
oddziaływaniu na środowisko w odniesieniu do dziedzictwa kultury.

W odpowiedzi na ten wniosek o udzielenie informacji władze hiszpańskie przekazały zgodę z 
dnia 16 marca 2010 r. wydaną przez Komisję ds. Dziedzictwa Kultury regionu Kastylia i León, 
która w ramach przysługujących jej uprawnień zezwoliła na realizację przedmiotowego 
przedsięwzięcia kolejowego, uznawszy, że planowana trasa i zatwierdzony projekt nie stwarzają 
zagrożenia dla wartości kulturowych historycznego terenu Grajal de Campos, w prowincji León.

Ponadto władze hiszpańskie wysłały szczegółowe sprawozdanie, przygotowane przez 
organizatora przedsięwzięcia (spółkę publiczną ADIF) w związku z potencjalnym 
oddziaływaniem przedsięwzięcia na dziedzictwo kultury oraz z różnymi działaniami podjętymi 
w tej sprawie, zwłaszcza w odniesieniu do odcinka trasy Palencia–León. Mowa tu o kompletnym 
sprawozdaniu, uznanym przez Komisję za odpowiedź zadowalającą i wystarczającą.

Analiza sprawy nie dała podstaw do stwierdzenia w przedmiotowym przypadku naruszenia 
prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska, mającego zastosowanie w tej sprawie.


