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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
Przedmiot: Petycja 1779/2008, którą złożyła Maximina Canseco Prieto (Hiszpania), 

w imieniu Socjalistycznej Partii Galicji, z 2 podpisami, w sprawie planowanej 
budowy autostrady w dolinie rzeki Lor w Lugo (Hiszpania)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwiają się planowanej trasie autostrady A-76 (Ponferrada-Monforte-
Orense) przez dolinę rzeki Lor. Przedsięwzięcie to jest obecnie poddawane konsultacjom 
społecznym (Dziennik Urzędowy 215 z dnia 5 września 2008 r.) i składający petycji wyrazili 
już różnego rodzaju uwagi dotyczące przebiegu planowanej trasy. Uważają oni, że trasa 
wybrana przez Ministerstwo Robót Publicznych (Río Lor 2) będzie miała znaczący wpływ 
na środowisko (dyrektywa siedliskowa) oraz dorzecze Lor, a związane z nią wysokie poziomy 
hałasu poważnie wpłyną na pojawiające się tam dzikie gatunki. Dlatego domagają się oni 
zatwierdzenia trasy Lor 3, która będzie miała mniejszy wpływ na środowisko i dzikie gatunki 
występujące w dolinie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Składający petycję wyrażają sprzeciw wobec planowanego przebiegu autostrady A-76 
(Ponferrada-Monforte-Orense), a dokładniej odcinka biegnącego przez dolinę rzeki Lor 
w prowincji Lugo we Wspólnocie Autonomicznej Galicji w Hiszpanii.

Projekt ten jest popierany przez Ministerstwo Robót Publicznych. Składający petycję 
zwracają uwagę na potencjalnie negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, krajobraz
oraz ludność miejscową. Sprzeciwiają się przede wszystkim wyborowi trasy Río Lor 2, 
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zaproponowanej pierwotnie przez ministerstwo.

Komisja przeanalizowała informacje dostarczone przez składających petycję w świetle 
przepisów prawa Wspólnoty Europejskiej (WE) odnoszących się do przedstawionej w petycji 
kwestii.

Dyrektywa 85/337/EWG1, zmieniona dyrektywą 97/11/WE2 i dyrektywą 2003/35/WE3, 
(znana jako dyrektywa OOŚ lub dyrektywa oceny oddziaływania na środowisko), przewiduje 
przeprowadzenie oceny wpływu na środowisko niektórych przedsięwzięć publicznych 
i prywatnych. 

Dyrektywa OOŚ wprowadza rozróżnienie pomiędzy przedsięwzięciami wymienionymi 
w załączniku I, które zawsze muszą podlegać procedurom OOŚ, oraz przedsięwzięciami 
wymienionymi w załączniku II, w przypadku których to państwa członkowskie, na podstawie 
indywidualnej oceny danego przedsięwzięcia lub progów, czy też kryteriów określonych 
w krajowych ustawach transponujących dyrektywę, decyduje, czy dane przedsięwzięcie musi 
podlegać ocenie oddziaływania na środowisko. Projekty budowy autostrad zostały zawarte 
w punkcie 7b załącznika I do dyrektywy, tak więc przeprowadzenie OOŚ jest w ich 
przypadku obowiązkowe.

Zastosowanie procedury OOŚ pozwala na określenie i ocenę wpływu danego przedsięwzięcia 
na środowisko, zanim odpowiedni organ wyda pozwolenie na realizację projektu. Istnieje 
możliwość wyrażenia opinii na temat przedsięwzięcia przez zainteresowane strony; wszystkie 
takie konsultacje muszą być wzięte pod uwagę. Opinia publiczna powinna być także 
poinformowana o treści zezwolenia na inwestycję.

W odniesieniu do dyrektyw dotyczących ochrony przyrody (dyrektywa ptasia 79/409/EWG4

oraz dyrektywa siedliskowa 92/43/EWG5), jeżeli przedmiotowe przedsięwzięcie może mieć 
negatywny wpływ na obszary należące do sieci Natura 2000, będą miały w jego przypadku 
zastosowanie środki ochronne określone w art. 6 dyrektywy siedliskowej. Należy zauważyć, 
że zastosowanie procedury OOŚ może być przydatne dla spełnienia wymogów stawianych 
w dyrektywie siedliskowej.

Na podstawie informacji dostarczonych przez składających petycję wydaje się, że 
w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia odbyły się konsultacje publiczne, ale nie jest 
do końca jasne, czy rozpoczęto procedurę OOŚ. W celu wyjaśnienia szczegółów sprawy oraz 
zbadania kwestii podjętych przez składających petycję służby Komisji wystosowały pismo do 
władz hiszpańskich z prośbą o dostarczenie informacji dotyczących zgodności 
z odpowiednimi wymogami przepisów prawa WE dotyczących ochrony przyrody.

Komisja zwróciła się do właściwych władz hiszpańskich o dostarczenie informacji na temat 
zgodności przedsięwzięcia będącego przedmiotem petycji z odpowiednimi wymogami 
                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
2 Dz.U. L 073 z 14.3.1997.
3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
4 Dz.U. L 103 z 25.4.1979.
5 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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przepisów prawa WE dotyczących ochrony przyrody. Wystosowane do władz hiszpańskich 
pismo Komisji dotyczyło w szczególności sposobu zastosowania przepisów dotyczących 
OOŚ oraz wymogów dyrektywy siedliskowej.
Komisja poinformuje Komisję Petycji o dalszym rozwoju sprawy.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

W poprzednim komunikacie Komisja poinformowała Komisję Petycji Parlamentu 
Europejskiego o szczegółach prawa unijnego w dziedzinie ochrony środowiska, które 
mogłoby znaleźć zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Chodzi głównie o zobowiązania 
wynikające z dyrektyw 85/337/EWG1 (ocena oddziaływania na środowisko), 79/409/EWG2

(dyrektywa ptasia) i 92/43/EWG3 (dyrektywa siedliskowa).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy 85/337/EWG przedsięwzięcia, które mogą znacząco 
oddziaływać na środowisko, między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub 
lokalizacji, podlegają wymaganiom w celu uzyskania zezwolenia na inwestycję i ocenie 
w odniesieniu do ich skutków przed udzieleniem zezwolenia.  Przedsięwzięcia w zakresie 
budowy autostrad są wymienione w pkt 7 lit. b) załącznika I do dyrektywy, a tym samym 
obowiązkowo podlegają one procedurze oceny oddziaływania na środowisko.  
Zainteresowana społeczność, a także różne właściwe władze, w tym władze odpowiedzialne 
za ochronę środowiska, muszą mieć możliwość wyrażenia swojej opinii.  Wszystkie wyniki 
przeprowadzonych konsultacji powinny być wzięte pod uwagę. Opinia publiczna powinna 
następnie zostać poinformowana w należyty sposób.

Zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG procedura oceny oddziaływania na środowisko może 
także zostać wykorzystana na rzecz wdrożenia przepisów art. 6 dyrektywy siedliskowej.  
Okazuje się, że przedmiotowe przedsięwzięcie budowy autostrady mogłoby wywierać wpływ 
na sieć Natura 2000 i dlatego też niezbędne jest przeprowadzenie odpowiedniej oceny w tym 
zakresie.

Należy zauważyć, że przedsięwzięcie jest inwestycją Ministerstwa Robót Publicznych 
i Transportu (Ministerio de Fomento), czyli centralnej administracji państwowej.  Zgodnie 
z dostępnymi informacjami oficjalna procedura oceny oddziaływania na środowisko 
przedmiotowego przedsięwzięcia budowy autostrady jest obecnie w toku.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z hiszpańskim ustawodawstwem transponującym dyrektywę 
85/337/EWG procedura oceny oddziaływania na środowisko kończy się wraz z wydaniem 
przez organ odpowiedzialny za ochronę środowiska decyzji zwanej oświadczeniem 
o oddziaływaniu na środowisko.  To oświadczenie jest oczywiście nieodzownym warunkiem 
ewentualnego udzielenia zezwolenia na przedsięwzięcie.

Z dokumentacji wynika, że etap konsultacji z różnymi właściwymi organami 

                                               
1 Dyrektywa 85/337/EWG zmieniona dyrektywami 97/11/WE, 2003/35/WE oraz 2009/31/WE. Dz.U. L 175 
z 5.7.1985; Dz.U. L 73 z 14.3.1997; Dz.U. L 156 z 25.6.2003; Dz.U. L 140 z 5.6.2009.
2  Skonsolidowana na mocy dyrektywy 2009/147/WE (Dz.U. L 20 z 26.1.2010.).
3  Dyrektywa 92/43/EWG.  Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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administracyjnymi jest ciągle w toku.  Po wydaniu opinii przez władze Wspólnoty 
Autonomicznej Galicji odpowiedzialne za ochronę środowiska Ministerstwo Środowiska 
zwróciło się do inwestora o dostarczenie dodatkowych informacji.  W związku z tym 
Ministerstwo Środowiska nie wydało jeszcze oświadczenia o oddziaływaniu przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko.

Wnioski

Władze hiszpańskie podejmują obecnie działania wynikające z przepisów stosownych dyrektyw 
wspólnotowych w dziedzinie ochrony środowiska. Procedura oceny oddziaływania na 
środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia jest w toku.  Władze hiszpańskie nie podjęły jak 
dotąd decyzji w tej sprawie.  Analiza sprawy nie dała zatem podstaw do stwierdzenia na tym 
etapie naruszenia prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2011 r. (REV II)

Jeśli chodzi o projekt budowy autostrady A-76 (Ponferrada-Monforte-Orense) w północno-
zachodniej części Hiszpanii, według dostępnych informacji procedura oceny oddziaływania 
na środowisko jest jeszcze w toku.  Władze hiszpańskie nie podjęły jak dotąd decyzji w tej 
sprawie.

Jak zatem wynika z dokumentacji, właściwe władze hiszpańskie są w trakcie realizacji 
postanowień wynikających ze stosownych dyrektyw środowiskowych.


