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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0559/2009, którą złożył José Vázquez Gómez (Hiszpania) w imieniu 
„Asociación Movida Pro Parque Tamarguillo”, w sprawie budowy 
odgałęzienia autostrady, która doprowadziłaby do zniszczenia parku w 
Sewilli 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uskarża się na fakt, że Rada Miejska Sewilli przygotowała projekt budowy 
odgałęzienia autostrady, które miałoby przebiegać przez park Tamarguillo. Park ten został 
odtworzony i ponownie zalesiony dzięki funduszom EFRR. Budowa odgałęzienia autostrady 
doprowadziłaby do zniszczenia odtworzonego parku i znajdujących się tam urządzeń oraz 
wyrządziłaby znaczną szkodę sąsiadom. Składający petycję uskarża się na złe zarządzanie 
wspomnianymi funduszami europejskimi. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 lipca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec przedsięwzięcia dotyczącego budowy autostrady 
wokół Sewilli w hiszpańskim regionie autonomicznym Andaluzja. Jak wskazuje składający 
petycję, przedsięwzięcie budowy obwodnicy wyrządzi szkody i doprowadzi do zniszczenia 
części parku miejskiego Tamarguillo. Zdaniem składającego petycję park ten ma bardzo duże 
znaczenie dla miejscowych mieszkańców i jakości ich życia. Składający petycję podkreśla, że 
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park ten ma istotne walory ekologiczne i że przedsięwzięcie drogowe zniszczyłoby teren 
podmokły, o którym mowa. Składający petycję oznajmia, że teren ten został niedawno 
odtworzony przy wsparciu ze środków funduszy europejskich (POMAL/ EFRR).

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Odnośnie do wspólnotowego prawa ochrony środowiska naturalnego mającego zastosowanie 
w przedmiotowej sprawie należy wspomnieć o dyrektywie Rady 85/337/EWG1 z dnia 
27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne.  Dyrektywa ta została zmieniona dyrektywami 
97/11/WE2, 2003/35/WE3 i 2009/314.

W art. 2 ust. 1 dyrektywy 85/337/EWG z późniejszymi zmianami, znanej jako dyrektywa 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), stanowi się, że przedsięwzięcia 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne, między innymi z powodu ich 
charakteru, rozmiarów i lokalizacji, podlegają wymaganiom dotyczącym uzyskania 
zezwolenia na inwestycję i ocenie w odniesieniu do ich skutków, przed udzieleniem 
zezwolenia.

Dyrektywa OOŚ ma zastosowanie do przedsięwzięć wymienionych w załącznikach I i II.  
Należy zauważyć, że w pkt 7 lit. b) załącznika I wymienia się przedsięwzięcia należące do 
kategorii „Budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu”. W art. 4 ust. 1 stanowi się, że 
przedsięwzięcia zaliczone do którejkolwiek z kategorii wymienionych w załączniku I 
podlegają obowiązkowej ocenie zgodnie z art. 5–10.

W związku z powyższym wydaje się, że przedsięwzięcie budowy autostrady lub drogi 
szybkiego ruchu wokół Sewilli należy poddać ocenie oddziaływania na środowisko przed 
udzieleniem zezwolenia.  Należy zauważyć, że w ramach oceny konieczne jest 
przeprowadzenie konsultacji społecznych. Przed ewentualnym udzieleniem zezwolenia na 
przedsięwzięcie należy uwzględnić uwagi i zarzuty mieszkańców.

Służby Komisji zwróciły się do władz Hiszpanii o przekazanie szczegółów dotyczących 
przedsięwzięcia budowy autostrady i uwag na temat zastosowania dyrektywy 85/337/EWG 
w przedmiotowej sprawie.

Odnośnie do dyrektyw wspólnotowych dotyczących ochrony przyrody – dyrektywy 
79/409/EWG5 (dyrektywy ptasiej) i dyrektywy 92/43/EWG6 (dyrektywy siedliskowej) –
należy zaznaczyć, że w przedmiotowej sprawie nie mają one zastosowania, zważywszy że 
park miejski, o którym mowa, nie jest częścią żadnego obszaru należącego do sieci Natura 
2000.

                                               
1  Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
2  Dz.U. L 73 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 103 z 25.4.1979.
6  Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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Odnośnie do ewentualnego finansowania ze środków wspólnotowych przedsięwzięć, 
o których mowa w petycji, tj. odtworzenia parku miejskiego Parque Tamarguillo i budowy 
autostrady, Komisja stwierdza, co następuje:

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze Hiszpanii służbom Komisji 
odpowiedzialnym za fundusze strukturalne przedsięwzięcie o nazwie „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów gminnych” było współfinansowane ze środków EFRR w ramach 
programu POMAL (1994–1999). Ostatnie sprawozdanie finansowe dotyczące 
przedsięwzięcia złożono w 2001 r. Łączny koszt kwalifikowalny wyniósł 8 865 163 euro, 
z czego 6 205 614 euro stanowiło kwotę współfinansowania ze środków EFRR.

Komisja nie dysponuje informacjami na temat wspomnianego przez składającego petycję 
przedsięwzięcia drogowego, w związku z czym nie interweniuje w sprawie jego 
ewentualnego współfinansowania. Niemniej Komisja proponuje składającemu petycję 
zwrócenie się do właściwych władz Hiszpanii, konkretnie do Ministerstwa Gospodarki 
(Martínez Urrutia, e-mail: emartinezurrutia@sgpg.meh.es), w celu uzyskania dodatkowych 
informacji na ten temat.

Wnioski

Komisja zwróciła się do władz Hiszpanii o przekazanie uwag na temat zastosowania 
wspólnotowego prawa ochrony środowiska naturalnego w przedmiotowej sprawie.

Komisja będzie informować Parlament Europejski o rozwoju sytuacji w sprawie będącej 
przedmiotem petycji.

4. (REV) Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 marca 2011 r.

W poprzednim komunikacie Komisja przekazała Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego 
informacje dotyczące prawa unijnego w dziedzinie ochrony środowiska, które mogłoby 
znaleźć zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

W związku z niniejszą petycją Komisja zwróciła się do władz Hiszpanii z prośbą o 
przekazanie uwag na temat informacji podanych przez składającego petycję, jak również 
wypełnienia w tym konkretnym przypadku zobowiązań wynikających z prawa unijnego w 
dziedzinie ochrony środowiska.

W odpowiedzi na prośbę Komisji władze hiszpańskie przekazały opracowane przez urząd 
miasta Sewilla sprawozdanie na ten temat, wraz z licznymi załącznikami.

Podsumowując, władze hiszpańskie podkreślają, że projekt budowy drogi szybkiego ruchu 
lub obwodnicy SE-35 oraz projekt zagospodarowania parku miejskiego Tamarguillo 
przewidziano w ramach ogólnego planu zagospodarowania miasta Sewilla. Władze miasta 
dodają, że wspomniany plan był przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko przed 
ostatecznym zatwierdzeniem przez region autonomiczny Andaluzja w dniu 19 lipca 2006 r. 
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Po przeanalizowaniu sprawy Komisja skierowała do władz Hiszpanii kolejne pismo z prośbą 
o udzielenie dodatkowych, bardziej szczegółowych informacji na temat oceny oddziaływania 
na środowisko i działań podjętych w związku ze wspomnianymi wyżej dwoma konkretnymi 
projektami. Te dodatkowe informacje są niezbędne do zakończenia analizy przedmiotowej 
sprawy.


