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Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 2 ust. 1, art. 3, art. 4 ust. 1 albo ust. 2, art. 5, art. 6 
ust. 2, art. 8 i art. 9 dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne (Dz.U. L 175, s. 40) oraz art. 6 ust. 3 i 4 w związku 
z art. 7 i art. 12 ust. 1 lit. b) i d) dyrektywy Rady 92/43/EWG z 
dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodni
czych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206, s. 7) w wykładni 
dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości w wyrokach z dnia 
13 stycznia 2005 r. w sprawie C-117/03 oraz z dnia 14 
września 2006 r. w sprawie C-244/05 — Plany rozbudowy 
lub modernizacji drogi M-501 — SOO [specjalny obszar 
ochrony] ES 0000056 „Encinares del río Alberche y río Cofio 
[lasy dębów korkowych nad rzekami Alberche i Cofio]” — 
Proponowany obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) ES 

3110005 „Cuenca del río Guadarrama [dorzecze rzeki Guadar
rama]” oraz proponowany OZW ES 3110007 „Cuencas de los 
ríos Alberche y Cofio [dorzecza rzek Alberche i Cofio]” 

Sentencja 

1) Nie spełniwszy wymogów określonych w: 

— art. 2 ust. 1, art. 3, art. 4 ust. 1 albo ust. 2, w zależności od 
przypadku, a także art. 5 dyrektywy Rady 85/337/EWG z 
dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywiera
nych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne, zmienionej dyrektywą 2003/35/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r., 
w związku z realizacją odrębnych projektów rozbudowy lub 
modernizacji drogi M-501 na odcinkach 1, 2 i 4; 

— art. 6 ust. 2 i art. 8 dyrektywy 85/337/EWG, zmienionej 
dyrektywą 2003/35, w odniesieniu do realizacji odrębnych 
projektów rozbudowy lub modernizacji odcinków 2 i 4 tej 
drogi; 

— art. 9 dyrektywy 85/337, zmienionej dyrektywą 2003/35, w 
związku z realizacją odrębnych projektów rozbudowy lub 
modernizacji odcinków 1, 2 i 4 ww. drogi; 

— art. 6 ust. 3 i 4 w związku z art. 7 dyrektywy Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w związku z 
realizacją odrębnych projektów rozbudowy lub modernizacji 
odcinków 1, 2 i 4 drogi M-501 w odniesieniu do specjalnego 
obszaru ochrony ptaków ES0000056 „Encinares del río 
Alberche y río Cofio [lasy dębów korkowych nad rzekami 
Alberche i Cofio]” oraz 

— art. 12 ust. 1 lit. b) i d) dyrektywy 92/43 w związku z 
realizacją odrębnych projektów rozbudowy lub modernizacji 
odcinka 1 drogi M-501, w odniesieniu do proponowanego 
obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty ES3110005 „Cuenca 
del río Guadarrama [dorzecze rzeki Guadarrama]” oraz 
odcinków 2 i 4 tej drogi, w odniesieniu do proponowanego 
obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty ES3110007 „Cuencas de 
los ríos Alberche y Cofio [dorzecza rzek Alberche i Cofio]”, 

Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą 
na mocy wyżej wymienionych przepisów. 

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

3) Rzeczpospolita Polska pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 55 z 7.3.2009.
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