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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 448/2003, którą złożył Manuel Rodriguez Blanco (obywatel Hiszpanii), z 2000 
dołączonymi podpisami, w sprawie utworzenia parku przyrody Fuentes de Narcea y Del Ibias 
w regionie Asturia w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża swój sprzeciw wobec przyjęcia w Hiszpanii prawa w celu 
utworzenia parku przyrody Fuentes de Narcea y Del Ibias w regionie Asturia w Hiszpanii, 
twierdząc, że jest to niekorzystne dla prywatnych właścicieli nieruchomości, do których 
należy 80% tamtejszej ziemi, a także niepotrzebne dla celów ochrony środowiska 
naturalnego.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 28 listopada 2003 r. Zwrócono się do Komisji o 
udzielenie informacji (art. 175 ust. 4 Regulaminu)

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 lutego 2004 r.

"Pan Rodriguez Blanco wyraził swojego obawy z powodu zamiarów samorządu Asturii, aby 
wyznaczyć Las Fuentes del Narcea y del Ibias jako obszar chroniony (park naturalny) zgodnie 
z prawem regionalnym.
W przypadku tej petycji należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z art. 211 Traktatu WE 
Komisja jest odpowiedzialna za zapewnienie, by Państwa Członkowskie prawidłowo 
stosowały prawo Wspólnoty. Komisja nie może zatem interweniować w sprawach, które nie 
podlegają prawu Wspólnoty, takich jak wyznaczenie obszarów chronionych zgodnie z 
prawem krajowym i regionalnym, ponieważ wchodzi to jedynie w zakres kompetencji Państw 
Członkowskich.
W każdym razie pierwszym krokiem, jaki powinny zrobić osoby, które uważają, że ich 
własność lub prawa do korzystania zostały naruszone, jest wszczęcie postępowania przed 
sądem krajowym."

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 18 lutego 2005 r.



PE 341.487 rev.II 2/4 CM\640087PL.doc

PL

"Składający petycję wyraża swoje obawy z powodu wyznaczenia obszaru „Fuentes del 
Narcea y del Ibias” jako parku naturalnego zgodnie z prawem regionalnym, stanowionym 
przez „Principado de Asturias”, oraz skutków takiego wyznaczenia dla prywatnych 
nieruchomości na tym obszarze. 

Zgodnie z art. 211 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Komisja jest 
odpowiedzialna za prawidłowe wdrożenie prawa wspólnotowego i nie może interweniować w 
sprawach krajowych. 

Komisja chciałaby także nadmienić, że sprawy związane z prywatnym prawem własności nie 
podlegają ustawodawstwu wspólnotowemu. Zgodnie z art. 295 Traktatu WE „Niniejszy 
Traktat nie przesądza w niczym zasad prawa własności w Państwach Członkowskich”.

W tym szczególnym przypadku obszar został wyznaczony jako park naturalny na mocy 
art. 15 Ustawy 51, z dnia 5 kwietnia 1991 r. w sprawie obszarów chronionych (BOPA nr 87 z 
dnia 17.04.91 r.).

Wyznaczenie ww. obszaru jako parku naturalnego na mocy hiszpańskiego prawa wchodzi w 
zakres wyłącznych kompetencji Państw Członkowskich.

Wobec powyższego Komisja nie może interweniować w tej sprawie.

Składający petycję twierdzi również, że hiszpańskie władze nie wykonały zobowiązań 
określonych przez Konwencję z Århus i dyrektywę 2003/4/WE w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących środowiska2 oraz dyrektywę 2003/35/WE w sprawie 
udziału społeczeństwa3.

W związku z tym należy zwrócić uwagę na fakt, że 1) Hiszpania podpisała Konwencję z 
Århus w dniu 25 czerwca 1998 r., jednak jeszcze nie ratyfikowała Konwencji z Århus, 2) 
Państwa Członkowskie powinny dokonać transpozycji dyrektywy 2003/4/WE do dnia 
14 lutego 2005 r. oraz 3) Państwa Członkowskie powinny dokonać transpozycji dyrektywy 
2003/35/WE do dnia 25 czerwca 2005 r. Żaden z tych instrumentów prawnych nie jest więc 
wiążący dla Hiszpanii w chwili domniemanego złamania prawa wspólnotowego.

Jeśli chodzi o publiczny dostęp do informacji dotyczących środowiska, składający petycję 
skarży się na fakt, że projekt wstępny dotyczący utworzenia parku naturalnego Las Fuentes de 
Narcea y Del Ibias nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Asturii i że informacje 
na ten temat nie są dostępne w Internecie. Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 

                                               
1 Ley 5/1991, 5 de abril, relativa a la protección de los espacios naturales (Boletín Oficial del Principado de 

Asturias nº 87, de 17.04.91).
2 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego 

dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG. Dz. U. L 41 z 
14.02.2003 r., str. 26.

3 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział 
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz 
zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady
85/337/EWG i 96/61/WE. Dz. U. L 156 z 25.06.2003 r., str. 17.
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1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku1 ma obecnie zastosowanie. 
Dyrektywa ta zobowiązuje Państwa Członkowskie do zapewnienia, aby władze publiczne 
odpowiedziały na wniosek o dostęp do informacji o środowisku w terminie określonym w tej 
dyrektywie. Dyrektywa ta nie zobowiązuje jednak władz publicznych do aktywnego 
rozpowszechniania rodzajów informacji o środowisku, które są przedmiotem tej petycji. 
Prawdą jest, że dyrektywa 2003/4/WE uchylająca dyrektywę 90/313/EWG zawiera 
zobowiązania do aktywnego rozpowszechniania informacji o środowisku, jednak, jak 
stwierdzono powyżej, dyrektywa ta ma zostać wdrożona do dnia 14 lutego 2005 r.

Z wyżej wymienionych powodów nie można stwierdzić, że hiszpańskie władze nie wykonały 
zobowiązań dotyczących dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku."

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 10 listopada 2006 r.

Komisja uważnie zbadała dodatkowe informacje przekazane przez składającego petycję w 
dniu 20 grudnia 2005 r. Składający petycję uważa, że zobowiązania dotyczące informowania i 
udziału społeczeństwa, przewidziane w dyrektywie 2003/4/WE w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących środowiska2 i dyrektywa 2003/35/WE w sprawie udziału 
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie
środowiska3 nie zostały w tej sprawie spełnione przez właściwe władze. 

Komisja chce potwierdzić wyrażone w ciągu procedury związanej z niniejszą petycję opinie 
w pozostałych aspektach.

Istotne jest, by krótko przypomnieć fakty. Ochrona obszarów o szczególnych walorach 
przyrodniczych w regionie Asturia jest przedmiotem ustawy Księstwa Asturii nr 5/91 z dnia 5 
kwietnia 1991 r. Na podstawie tej ustawy przyjęty został dekret nr 38/94 z dnia 19 maja 
1994 r. zatwierdzający Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA). 
Opierając się na tym planie ustawa Księstwa Asturii nr 12/2002 z dnia 13 grudnia 2002 r. 
dotycząca declaración del Parque Natural de las Fuentas del Narcea, Degana e Ibias określa 
obszar należący do tych gmin jako park naturalny.  Wszystkie z tych podjętych środków są 
uprzednie nie tylko w stosunku do określonych w odnośnych dyrektywach terminów ich 
transponowania do prawa krajowego, ale także w stosunku do daty przyjęcia tych dyrektyw. 

Z myślą o określeniu wytycznych w zakresie gospodarczego rozwoju parku, zaproponowany 
został i podany do publicznej wiadomości plan użytkowania i zarządzania parkiem (PRUG), 
uzupełniony planem zrównoważonego rozwoju (PDS). Poprzez Resolución z dnia 25 lipca 
2005 r., opublikowaną w BOPA (Boletín oficial del Principado de Asturias) nr 191 z dnia 18 
sierpnia 2005 r., PRUG i PDS zostały udostępnione wszystkim zainteresowanym w urzędach 
centralnych Oviedo i w zainteresowanych gminach na okres 30 dni roboczych. W tym czasie 
wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać wszelkie uwagi lub opinie na adres podany w 
Resolución. Jak wynika z materiałów przekazanych przez składającego petycję, dokumenty te 
były rzeczywiście dostępne we wskazanych miejscach, a na wniosek można również było 
otrzymać ich kopię. Dokumenty te nie były podpisane, ani opieczętowane, były też 
pozbawione jakiegokolwiek innego urzędowego oznaczenia i nie były dostępne drogą 
                                               
1 Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o 

środowisku. Dz. U. L 158 z 23.06.1990 r., str. 56.
2 Dz. U. L 41, z 14.2.2003, str. 26-32
3 Dz. U L 156, z 25.6.2003, str. 17-25
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elektroniczną w formie cyfrowej. 

Poprzez Resolución z dnia 29 września 2005 r., opublikowaną w BOPA nr 244 z dnia 21 
października 2005 r., został przyznany nowy termin o długości trzydziestu dni roboczych. 
Ponadto PRUG i PDS, jak i kartograficzne załączniki zostały udostępnione na stronie 
internetowej Księstwa Asturii.

Art. 7, ust. 1 dyrektywy 2003/4/WE przewiduje, że „Państwa Członkowskie podejmują 
konieczne środki, by zapewnić, że organy władzy publicznej porządkują informacje o 
środowisku, które są w zakresie ich kompetencji oraz które znajdują się w ich posiadaniu lub 
które są dla nich przeznaczone, w taki sposób, aby je aktywnie i systematycznie 
rozpowszechniać w społeczeństwie, w szczególności wykorzystując komunikację 
teleinformatyczną i/lub technologię elektroniczną, jeśli są one dostępne. W zakres informacji 
udostępnianych przy wykorzystaniu komunikacji teleinformatycznej i/lub technologii 
elektronicznej nie muszą wchodzić informacje zgromadzone przed wejściem w życie niniejszej 
dyrektywy, o ile nie są one już dostępne w formie elektronicznej. Państwa Członkowskie 
zapewniają stopniowe udostępnianie informacji o środowisku przy wykorzystaniu 
elektronicznych baz danych, które są łatwo dostępne dla społeczeństwa poprzez publiczne 
sieci telekomunikacyjne”.

Mimo tego, iż preferowane jest udzielanie dostępu do informacji drogą elektroniczną, nie 
wynika z tego artykułu, że dostęp drogą elektroniczną jest obowiązkowy. Oczywiście dostęp 
drogą elektroniczną ma zalety, co zostało podkreślone przez składającego petycję, jednakże 
obecnie akceptowane są inne formy podawania informacji do publicznej wiadomości, jeżeli 
tylko ich wynikiem jest adekwatne poinformowanie społeczeństwa. Niezależnie od tego, 
właściwe władze zapewniły publiczny dostęp do wymaganych informacji poprzez stronę 
internetową i określiły nowy termin składania wszelkich uwag i opinii. Nic nie pozwala 
stwierdzić, że uwagi zgłoszone w wyniku pierwszego ogłoszenia informacji w BOPA 
miałyby nie zostać wzięte pod uwagę przez właściwe władze biorąc pod wagę, że stosunki 
między władzami publicznymi a obywatelami powinny opierać się na dobrej wierze i 
wzajemnym zaufaniu.

Należy przypomnieć, że w przypadku, gdy udział społeczeństwa okazuje się niezbędny, 
zainteresowane społeczności muszą zostać w sposób skuteczny i w odpowiednim czasie 
poinformowane na początku procedury za pośrednictwem odpowiedniego ogłoszenia. 
Przewidziane muszą zostać rozsądne terminy, tak aby zagwarantować, że każda 
zainteresowana osoba będzie mogła zgłosić w formie pisemnej lub - tam gdzie jest to 
właściwe - ustnej swoje uwagi. W momencie podejmowania decyzji wyniki procesu udziału 
społeczeństwa musza zostać w sposób należyty uwzględnione. Po podjęciu decyzji 
społeczeństwo musi zostać szybko i w odpowiedni sposób o niej poinformowane.

Biorąc pod uwagę informacje, jakimi dysponuje komisja nie można stwierdzić, że hiszpańskie 
władze nie spełniły w tej sprawie obowiązków związanych z publicznym dostępem do 
informacji o środowisku i udziałem społeczeństwa.


