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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0021/2011, którą złożył Manuel Garcia Orellana (Hiszpania) w 
sprawie budowy autostrady w Kastylii-La Manchy

Petycja 0198/2011, którą złożył Celestino Huete Martínez (Hiszpania) w 
imieniu Asociación Colectivo espartal en Acción de Valdemoro w sprawie 
domniemanego naruszenia przepisów środowiskowych w La Sagra w 
prowincji Toledo

1. Streszczenie petycji 0021/2011 

Składający petycję uważa, że budowa autostrady w Kastylii-La Manchy stwarza zagrożenie 
dla flory i fauny, które podlegają ochronie w ramach sieci Natura 2000. Budowa ta została 
zatwierdzona przez publikację w Dzienniku Urzędowym Kastylii-La Manchy z dnia 12 lutego 
2007 r. Składający petycję przedstawia szereg gatunków naturalnej roślinności i siedlisk 
ptaków, które są zagrożone w wyniku powyższej decyzji.

Streszczenie petycji 0198/2011

Składający petycję twierdzą, że w Kastylii-La Manchy w Hiszpanii, a konkretnie w La Sagra 
w prowincji Toledo, planuje się budowę drogi szybkiego ruchu. Utrzymują oni, że budowa 
drogi oznacza bezpośrednie zagrożenie dla regionalnych siedlisk iberyjskiej flory i fauny, a 
ponadto ogromne szkody dla zdrowia ludzi.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 kwietnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
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przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

W sprawie petycji 0198/2011
Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 maja 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Komisja odnotowuje, że teren mający znaczenie dla Wspólnoty ES4250009 „Yesares del 
Valle del Tajo” został wytyczony na mocy przepisów dyrektywy Rady 92/43//WE1.

W myśl art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej wszelkie plany lub projekty mogące mieć 
negatywne skutki dla terenów objętych programem Natura 2000 muszą zostać poddane 
właściwej ocenie uwzględniającej założenia ochrony tych terenów. W świetle wniosków 
wynikających z tej oceny właściwe władze wyrażają zgodę na ten plan lub projekt dopiero po 
upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren. Jeżeli nie może to zostać 
zapewnione, dany plan lub projekt może zostać zrealizowany jedynie w wyjątkowych 
okolicznościach przedstawionych w art. 6 ust. 4 dyrektywy i muszą mu towarzyszyć 
odpowiednie środki kompensujące.

Komisja skontaktuje się z władzami hiszpańskimi, aby zażądać szczegółowych informacji 
dotyczących sposobu, w jaki art. 6 dyrektywy siedliskowej był stosowany w tym przypadku.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r. (REV)

W sprawie petycji 21/2011 i 198/2011

Komisja dwa razy zwróciła się do władz hiszpańskich o udzielenie szczegółowych informacji 
na temat wdrażania przepisów art. 6 dyrektywy siedliskowej2 odnośnie do projektu „Zmiana 
planów dotyczących budowy autostrady La Sagra na odcinku II znajdującym się pomiędzy 
11+000 a 15+000 kilometrem w mieście Borox”.

W odpowiedziach właściwe władze hiszpańskie przedstawiły szczegółowo wpływ, jaki 
wybrana alternatywa (alternatywa II) mogłaby mieć na teren mający znaczenie dla Wspólnoty 
ES4250009 „Yesares del Valle del Tajo” Właściwe władze doszły do wniosku, że wpływ 
projektu na siedliska będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, w tym siedliska o 
znaczeniu priorytetowym będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, tj. 1510 * 
Śródziemnomorskie stepy słone (Limonietalia) i 1520 * Iberyjskie stepy gipsowe 
(Gypsophiletalia), można uznać za mało znaczący. Zgodnie ze sprawozdaniem wydanym 
przez właściwy organ Natura 2000 (Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castila La-
Mancha) dotknięte obszary siedliskowe stanowią małe rozproszone miejsca, nie zaś obszerne 
i rozwinięte typy siedlisk, o których mowa powyżej. 

                                               
1 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.
2 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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Zatem zdaniem władz hiszpańskich przebieg odnośnej autostrady nie wpłynie negatywnie na 
dany teren. W związku z tym przepisy art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej nie mają 
zastosowania w tej sprawie. Władze hiszpańskie uznały, iż doszło do nieporozumienia z 
powodu nazwania „środkami kompensującymi” środków, które miały zapewnić, żeby wpływ 
na siedliska był nieznaczny. Władze uznały, że środki te powinny zostać nazwane „środkami 
uzupełniającymi” w celu uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień.

Właściwe władze hiszpańskie stwierdziły również, że budowa odcinka autostrady, który 
wchodzi w zakres terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty ES4250009 „Yesares del Valle 
del Tajo”, została zawieszona dnia 24 listopada 2011 r.

Wnioski 

W świetle informacji przekazanych przez właściwe władze hiszpańskie Komisja nie ma 
obecnie żadnych dowodów potwierdzających naruszenie przepisów dyrektywy siedliskowej.


