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Komisja Petycji

9.12.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1501/2009, którą złożył Roque Leal Carretero (Hiszpania), w sprawie 
planowanej drogi oddziałującej na rezerwat przyrody Sierra Norte w pobliżu 
Sewilli

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że prace na drodze objazdowej A-455 w gminie Constantina 
negatywnie wpłyną na obszar chroniony w Sierra Norte w pobliżu Sewilli wytyczony ostatnio 
jako rezerwat biosfery. Zaznacza on też, że droga miałaby przebiegać wzdłuż pastwiska dla 
zwierząt hodowlanych mieszczącego się na terenie niezabudowanym. Z załączonej 
dokumentacji wynika, że informacje dotyczące omawianego przedsięwzięcia zostały 
udostępnione społeczeństwu, przeprowadzono badanie w zakresie oddziaływania na 
środowisko, a na projekt przyznano finansowanie z EFRR.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną w dniu 29 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji zgodnie z art. 202 ust. 6 Regulaminu.

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

Komisja przeanalizowała informacje przekazane przez składającego petycję w świetle prawa 
Unii Europejskiej (UE), które może mieć zastosowanie w tym przypadku. Wydaje się, że 
informacje dotyczące przedsięwzięcia udostępniono społeczeństwu w ramach procedury 
oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Oświadczenie w sprawie OOŚ zostało przyjęte 
decyzją Urzędu Okręgowego Regionalnego Ministerstwa Środowiska w Sewilli z dnia 
21 lutego 2008 r. Ponadto na przedsięwzięcie to przekazywane są środki z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
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Należy zauważyć, że dyrektywa 85/337/EWG1, zmieniona dyrektywą 97/11/WE2, dyrektywą
2003/35/WE3 i dyrektywą 2009/31/WE4, (znana jako dyrektywa w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko lub dyrektywa OOŚ) zawiera przepisy dotyczące 
przeprowadzania OOŚ dla niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych.

W dyrektywie OOŚ wprowadzono rozróżnienie między tak zwanymi przedsięwzięciami 
wymienionymi w załączniku I, które zawsze muszą być przedmiotem procedury OOŚ, oraz 
przedsięwzięciami z załącznika II, które w ramach procedury przeglądu mogą być 
przedmiotem OOŚ na podstawie decyzji państw członkowskich wynikającej z analizy 
poszczególnych przypadków i/lub zastosowania progów bądź kryteriów zgodnie z krajowym 
ustawodawstwem transponującym. Przy przeprowadzaniu analizy poszczególnych 
przypadków lub ustanawianiu progów bądź kryteriów należy uwzględniać odnośne kryteria 
selekcji określone w załączniku III do dyrektywy. Obejmują one cechy przedsięwzięcia, jego 
lokalizację i cechy potencjalnego oddziaływania.

Przedsięwzięcia drogowe uwzględnione są zarówno w załączniku I, jak i w załączniku II 
(w załączniku II figurują te, które nie zostały wymienione w załączniku I).

W odniesieniu do unijnych dyrektyw w sprawie ochrony przyrody (dyrektywa ptasia 
2009/147/WE5 i dyrektywa siedliskowa 92/43/EWG6) należy zauważyć, że stosuje się je 
wówczas, gdy przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby mieć znaczący wpływ na obszar 
Natura 2000. W takich przypadkach procedura OOŚ może być przydatnym narzędziem 
zastosowania wymogów i środków ochrony zapisanych w art. 6 dyrektywy siedliskowej.

Obszar objęty oddziaływaniem przedsięwzięcia został wytyczony przez władze hiszpańskie 
jako obszar specjalnej ochrony na mocy dyrektywy ptasiej i jest terenem mającym znaczenie 
dla Wspólnoty na mocy dyrektywy siedliskowej (nazwa i kod ES0000053 „Sierra Norte”), 
wchodzącym w skład sieci Natura 2000.

Na koniec należy zauważyć, że Komisja nie ma uprawnień do podejmowania działań 
w odniesieniu do prawnego systemu ochrony szlaków pędzenia zwierząt hodowlanych. 
Kwestia ta jest objęta wyłącznie ustawodawstwem państw członkowskich. Jeżeli składający 
petycję pragnie zakwestionować oddziaływanie na te szlaki, musi skorzystać ze środków 
naprawczych przewidzianych na mocy prawa hiszpańskiego.

Komisja zwróciła się do właściwych władz hiszpańskich o przekazanie informacji na temat 
przestrzegania odnośnych wymogów unijnego prawa środowiskowego. W szczególności 
Komisja zwraca się o informacje dotyczące sposobu zastosowania w tym przypadku 
przepisów dyrektywy OOŚ oraz dyrektyw w sprawie ochrony przyrody.

Komisja będzie informować Komisję Petycji o wszelkich dalszych wydarzeniach.
                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985
2 Dz.U. L 206 z 14.3.1997
3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003
4 Dz.U. L 140 z 5.6.2009
5 Dz.U. L 20 z 26.1.2010
6 Dz.U. L 206 z 22.7.1992
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4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 8 października 2010 r.

Komisja przeanalizowała informacje przekazane przez składającego petycję w świetle prawa 
Unii Europejskiej (UE), które może mieć zastosowanie w tym przypadku. Aby w pełni 
zrozumieć szczegóły sprawy, Komisja zwróciła się do władz hiszpańskich o dostarczenie 
informacji na temat zgodności z odpowiednimi wymogami prawa UE w zakresie środowiska 
naturalnego.

Komisja uznała jednak, że odpowiedź udzielona przez władze hiszpańskie nie zawiera 
szczegółowych informacji na temat właściwego wdrażania przepisów art. 6 dyrektywy 
siedliskowej1 (92/43/EWG).

Należy stwierdzić, że obszar, na który oddziałuje projekt, został uznany przez władze 
hiszpańskie za obszar specjalnej ochrony w rozumieniu dyrektywy ptasiej i że jest to teren 
mający znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z dyrektywą siedliskową, który został oznaczony 
jako ES0000053 "Sierra Norte" i należy do sieci Natura 2000. W związku z tym Komisja 
jeszcze raz zwróci się do władz hiszpańskich o sprawdzenie, w jaki sposób wdrażane są w 
tym przypadku przepisy art. 6 dyrektywy siedliskowej.

W odpowiedzi na odrębny wniosek o udzielenie informacji, władze hiszpańskie wyjaśniły 
Komisji, że projekt ten nie został wybrany do współfinansowania ze środków funduszu EFRR 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) czy innych środków UE. Na obecnym etapie 
zakończono jedynie opracowywanie projektu, co zostało w pełni sfinansowane z regionalnego 
budżetu rządu Andaluzji. Nie odbył się żaden przetarg, a realizacja projektu nie została 
jeszcze rozpoczęta.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

W wyniku dalszego wniosku Komisji o udzielenie szczegółowych informacji pozwalających 
na sprawdzenie właściwej realizacji przepisów art. 6 dyrektywy siedliskowej2, władze 
hiszpańskie przesłały dalsze sprawozdanie przygotowane przez "Servicio de Espacios 
Naturales Protegidos de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Sevilla". Sprawozdanie to dowodzi prawidłowego wdrożenia dyrektywy siedliskowej po 
zweryfikowaniu – w drodze procedury OOŚ – że przedsięwzięcie nie wywrze negatywnego 
wpływu na integralność obszarów Natura 2000, których dotyczy niniejsza petycja. Informacje 
przekazane przez władze hiszpańskie w obu przypadkach dowodzą zgodności z prawem 
środowiskowym UE.

W związku z tym Komisja stwierdza brak naruszenia i zamyka dochodzenie.

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992
2 Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 
22.07.1992).


