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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1478/2009, którą złożyła C.Z. (Finlandia) w imieniu mieszkańców 
Sacromonte i Albaicín, w sprawie wschodniej obwodnicy Granady

1. Streszczenie petycji

Składający petycję niepokoi się, że budowa wschodniej obwodnicy Granady spowoduje 
zniszczenie unikalnego krajobrazu, oddziałując na Alhambrę. Na mocy Andaluzyjskiego 
Planu Rozwoju Regionalnego (APRR) społeczeństwu udostępniono informacje dotyczące 
przedmiotowego przedsięwzięcia i przeprowadzono badanie w zakresie oddziaływania na 
środowisko. Składający petycję zaznacza, że planowana droga jest prowadzona przez obszar o 
szczególnym znaczeniu dla flory i fauny i utrzymuje, że narusza to dyrektywę siedliskową.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 8 października 2010 r.

W imieniu mieszkańców Albaicín i Sacromonte („Vecinos de Albaicín y Sacromonte, 
Granada”) składający petycję wyraża sprzeciw wobec przedsięwzięcia budowy nowej 
wschodniej obwodnicy na terenie miasta Grenada w Autonomicznej Wspólnocie Andaluzji 
(Hiszpania).

Wskazuje on, iż rzeczone przedsięwzięcie budowy autostrady, promowane przez rząd 
regionalny, doprowadzi do zniszczenia unikalnego krajobrazu, w tym zabytkowej Alhambry. 
Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z istotnym negatywnym wpływem 
przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Zaznacza on, że planowana autostrada ma 
przebiegać przez teren o szczególnym znaczeniu dla flory i fauny. Według składającego 



PE450.775v02-00 2/5 CM\882119PL.doc

PL

petycję nowa obwodnica nie rozwiąże problemów ruchu drogowego ani problemów 
komunikacyjnych na tym obszarze.

Informuje on o możliwym niewłaściwym stosowaniu prawa środowiskowego UE w tej 
sprawie, zwłaszcza w kontekście oceny oddziaływania na środowisko i udziału społecznego.

Komisja przeanalizowała informacje dostarczone przez składającego petycję w świetle 
przepisów prawa środowiskowego UE, które może mieć zastosowanie w przedmiotowej 
sprawie.

Dyrektywa 85/337/EWG1z późniejszymi zmianami (znana jako dyrektywa w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko lub dyrektywa OOŚ), określa przepisy dotyczące 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko niektórych przedsięwzięć publicznych 
i prywatnych. Dyrektywa OOŚ wprowadza rozróżnienie na tak zwane przedsięwzięcia z 
załącznika I, które zawsze muszą podlegać procedurze OOŚ, oraz przedsięwzięcia 
wymienione w załączniku II, w przypadku których to państwa członkowskie, na podstawie 
indywidualnej oceny danego przedsięwzięcia lub progów bądź kryteriów określonych w 
krajowym ustawodawstwie transponującym, decydują, czy dane przedsięwzięcie podlega 
ocenie oddziaływania na środowisko.
Należy zauważyć, że budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu jest uwzględniona w pkt 7 lit. 
b) załącznika I do dyrektywy, a zatem OOŚ jest obowiązkowa.

Zastosowanie procedury OOŒ zapewnia okreœlenie skutków œrodowiskowych danego 
przedsiêwziêcia i dokonanie ich oceny, zanim w³aœciwy organ wyda zezwolenie na 
inwestycjê. Istnieje mo¿liwoœæ wyra¿enia przez spo³eczeñstwo opinii na ten temat, a 
wszystkie takie konsultacje musz¹ byæ wziête pod uwagê. Opinia publiczna powinna byæ 
tak¿e poinformowana o treœci zezwolenia na inwestycjê.

Ponadto jeœli to przedsiêwziêcie budowy obwodnicy stanowi czêœæ planu lub publicznego 
programu w zakresie infrastruktury transportowej, mog³yby mieæ tak¿e zastosowanie 
przepisy dyrektywy 2001/42/WE2w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów 
na środowisko (zwanej dyrektywą w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko lub dyrektywą SOOŚ).

W odniesieniu do unijnych dyrektyw przyrodniczych (dyrektywa ptasia 2009/147/WE3oraz 
dyrektywa siedliskowa 92/43/EWG4) należy zauważyć, że miałyby one zastosowanie, gdyby 
przedmiotowe przedsięwzięcie mogło w znaczący sposób oddziaływać na jakikolwiek obszar 
Natura 2000.
W celu poznania szczegółów sprawy oraz zbadania kwestii poruszonych w przedmiotowej 
petycji Komisja wystosowała do władz hiszpańskich pismo z prośbą o dostarczenie informacji 

                                               
1 Dyrektywa 85/337/EWG (Dz.U. L 175 z 5.7.1985) zmieniona dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. L 073 z 14.3.1997), 
dyrektywą 2003/35/WE (Dz.U. L 156 z 25.6.2003) i dyrektywą 2009/31/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009).
2 Dyrektywa 2001/42/WE (Dz.U. L 197 z 21.7.2001).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20/7 z 26.1.2010) ujednolicająca dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 
1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103 z 25.4.1979).
4 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. (Dz.U. L 206, z 22.7.1992).
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dotyczących zgodności z odpowiednimi wymogami przepisów prawa UE w sprawie ochrony 
przyrody.

Komisja zwróciła się do właściwych władz hiszpańskich o dostarczenie informacji na temat 
przestrzegania w tym przypadku odnośnych wymogów zawartych w przepisach prawa UE w 
dziedzinie środowiska. Komisja wystąpiła zwłaszcza do władz hiszpańskich z zapytaniem, w 
jaki sposób stosują one przepisy dyrektyw OOŚ, SEA oraz dyrektyw dotyczących ochrony 
przyrody.

Komisja Petycji będzie informowana o dalszym rozwoju sprawy.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2011 r.

Uwagi Komisji

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 konkretnie o dyrektywę 
85/337/EWG1 (w sprawie oceny oddziaływania na środowisko) oraz dyrektywę 
2001/42/WE2(w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko). Ponadto 
zastosowanie mogłyby mieć wspólnotowe dyrektywy przyrodnicze: 79/409/EWG3(dyrektywa 
ptasia) i 92/43/EWG4(dyrektywa siedliskowa), w przypadku gdy przedmiotowe 
przedsięwzięcie w znaczący sposób oddziaływałoby na sieć Natura 2000.

Służby Komisji zwróciły się do władz Hiszpanii o przekazanie uwag na temat informacji 
podanych przez składającego petycję, jak również zastosowania w tym konkretnym 
przypadku prawa unijnego w dziedzinie ochrony środowiska.

W odpowiedzi na wniosek służb Komisji władze hiszpańskie przesłały sprawozdanie na ten 
temat opracowane przez wspólnotę autonomiczną Andaluzja.

Podsumowując, władze hiszpańskie opisują główne założenia przedmiotowego 
przedsięwzięcia drogowego (Ronda Este Metropolitana de Granada), fakty poprzedzające 
oraz działania administracyjne i środowiskowe podjęte do tej pory. Władze wyjaśniły też, 
jakie środki zostały przyjęte w celu zapewnienia właściwego wypełnienia zobowiązań 
wynikających z prawa unijnego w dziedzinie ochrony środowiska.

Władze hiszpańskie informują, że rozporządzeniem z dnia 25 stycznia 2007 r. regionalny 
                                               
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, zmieniona dyrektywami 97/11/WE, 
2003/35/WE i 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 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko. Dz.U. L 197 z 21.7.2001.
3 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Tekst 
ujednolicony dyrektywą 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r., Dz.U. L 20 z 26.1.2010.
4 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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departament ds. prac publicznych i polityki mieszkaniowej zainicjował pracę nad projektem 
przedsięwzięcia, którego celem jest połączenie autostrady A-92 z drogą A-395, aby usprawnić 
komunikację w obszarze metropolitalnym Grenady oraz dostęp do tego obszaru. Władze 
hiszpańskie wyjaśniają, że w pierwszej fazie poddano analizie sześć korytarzy i dziesięć 
możliwości przebiegu trasy. Następnie wybrane zostały warianty nr 6, 7 i 8. W drugim etapie 
po uwzględnieniu kryteriów ekonomicznych, terytorialnych i środowiskowych wybrany 
został wariant nr 6.

Okres konsultacji publicznych w odniesieniu do początkowego projektu (Estudio Informativo) 
został rozpoczęty poprzez ogłoszenie opublikowane w dzienniku urzędowym Junta de 
Andalucía (BOJA) z dnia 7 kwietnia 2009 r. Zgłoszone uwagi zostały wzięte pod uwagę. 
Należy odnotować opinię otrzymaną od organu odpowiedzialnego za zarządzanie zespołem 
pałacowym Alhambra i jego ochronę (Patronato de l'Alhambra), w której wyrażono 
zastrzeżenia wynikające z bliskiego położenia tego zabytku, stanowiącego światowe 
dziedzictwo ludzkości, w stosunku do planowanego projektu drogowego. Władze regionalne 
wyjaśniają, że promotor konsultował się w tej sprawie z organami UNESCO.

Władze regionalne wyjaśniają, że nowy, miesięczny okres konsultacji publicznych został 
rozpoczęty w dniu 25 września 2009 r. wraz z publikacją ogłoszenia w BOJA. Władze 
regionalne dodają, że w wyniku odbytych narad i wizyty w terenie zorganizowanej przez 
promotora i różne zainteresowane departamenty regionalne (ds. robót publicznych, 
środowiska i kultury) zapadły decyzje o takim wytyczeniu wybranego przebiegu trasy, aby w 
jeszcze większym stopniu zminimalizować oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko i 
krajobraz. Ostatecznie przyjęto wariant noszący numer 6TA.

Władze regionalne wskazują, że w dniu 11 kwietnia 2011 r. zmodyfikowana ocena 
oddziaływania na środowisko została przekazana regionalnemu departamentowi ds. 
środowiska poprzez delegaturę prowincjonalną w Grenadzie.

Władze regionalne informują, że ostatecznie trasa przyszłej obwodnicy Ronda Este
Metropolitana de Granada przebiegać będzie na odcinku o długości ok. 11,2 km. Ma ona, w 
zamierzeniu, służyć ponad 400 tys. mieszkańców tego obszaru. Władze regionalne 
podkreślają, że ta nowa infrastruktura przyczyni się do rozwiązania problemów 
komunikacyjnych w obszarze metropolitalnym Grenady przy możliwie najmniejszym 
oddziaływaniu na środowisko.

Należy zauważyć, że przedmiotowe przedsięwzięcie podlega procedurze oceny 
oddziaływania na środowisko na mocy ustawy regionalnej 7/1994 o ochronie środowiska, 
która ma w tym przypadku zastosowanie, ponieważ projekt budowy obwodnicy został 
zapoczątkowany w 2007 r., czyli przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy 
regionalnej 7/2007 o zintegrowanym zarządzaniu jakością środowiska. Chodzi o 
ustawodawstwo regionalne transponujące przepisy dyrektywy 85/337/EWG. Wspomniana 
procedura oceny oddziaływania na środowisko jest obecnie w toku.

Ponadto władze hiszpańskie informują, że przedmiotowe przedsięwzięcie jest włączone do 
planu rozwoju infrastruktury na rzecz zrównoważonego transportu w Andaluzji (PISTA 2007-
2013) zatwierdzonego dekretem 457/2008 z dnia 16 września. Ten plan rozwoju 
infrastruktury został poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
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zgodnie z przepisami dyrektywy 2001/42/WE.

Odnośnie do wspólnotowych dyrektyw przyrodniczych – 79/409/EWG (dyrektywa ptasia) 
oraz 92/43/EWG (dyrektywa siedliskowa) – należy podkreślić, że przedmiotowe 
przedsięwzięcie nie będzie mieć negatywnych skutków dla sieci Natura 2000. Dyrektywy te 
nie mają zatem zastosowania w omawianym przypadku.

Wnioski

Służby Komisji przeanalizowały argumenty i informacje przekazane przez składającego 
petycję w związku z przedmiotowym przedsięwzięciem budowy obwodnicy Ronda Este 
Metropolitana de Granada w świetle mającego zastosowanie prawa UE w dziedzinie ochrony 
środowiska, uwzględniając też odpowiedź władz hiszpańskich.

Z analizy dokumentacji wynika, że właściwe władze hiszpańskie przedsięwzięły środki w 
celu wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektyw 2001/42/WE i 85/337/EWG w 
omawianym przypadku.

W każdym razie przedmiotowe przedsięwzięcie podlega obecnie procedurze oceny 
oddziaływania na środowisko, która jest nadal w toku. W związku z powyższym 
przedmiotowe przedsięwzięcie nie otrzymało jeszcze zezwolenia od władz hiszpańskich.

Podsumowując, analiza sprawy nie dała podstaw do stwierdzenia naruszenia mającego 
zastosowanie prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska. Komisja nie ma zatem podstaw do 
kontynuowania działań w przedmiotowym przypadku.


