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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: petycji 0070/2007, którą złożyło stowarzyszenie „Asociacion de Vecinos de 
Hondón de las Nieves” (Hiszpania) w sprawie nadmiernej urbanizacji i jej 
potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne w Hondón de 
las Nieves (Alicante)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłaszają sprzeciw wobec decyzji władz lokalnych o realizacji ośmiu 
przedsięwzięć w zakresie zagospodarowania przestrzennego w Hondón de las Nieves 
(Alicante). Składający petycję twierdzą, że plany, które znajdują się na różnych etapach 
procesu ich zatwierdzania, spowodują nadmierną urbanizację terenu, co negatywnie wpłynie 
zarówno na otoczenie naturalne, jak i zasoby wody i zaopatrzenie w nią. Składający petycję 
są zdania, że w związku z tą sprawą nie przestrzegano prawodawstwa w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko i publicznego dostępu do informacji, dlatego zwracają się do 
Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 maja 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 września 2007 r.

I. Petycja

Składający petycję wyjaśniają, że wstępny plan ogólny zagospodarowania przestrzennego jest 
obecnie opracowywany i wyrażają zaniepokojenie faktem, że przewiduje on zwiększenie 
obszaru pod zabudowę, co spowoduje znaczny wzrost intensywności budownictwa 
mieszkaniowego w Hondón de las Nieves (prowincja Alicante, Hiszpania). Według 
składających petycję może to mieć negatywne skutki dla środowiska, zwłaszcza dla zasobów 
naturalnych.
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II. Komentarz Komisji do petycji

Nie można stwierdzić naruszenia wspólnotowych przepisów dotyczących ochrony 
środowiska, ponieważ:

a) sam plan może podlegać strategicznej ocenie środowiska zgodnie z dyrektywą 
2001/42/WE[1] w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, 
stanowiącej warunek wstępny jego zatwierdzenia;

b) poszczególne projekty muszą być zgodne z procedurami określonymi w dyrektywie Rady 
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r.[2] w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienionej 
dyrektywą Rady 97/11/WE oraz dyrektywą Parlamentu i Rady 2003/35.

Wszelkie ewentualne skutki dla środowiska należy zidentyfikować, ogranicznik do minimum 
lub wykluczyć w ramach wyżej wymienionych procedur.

III. Wniosek

Na tym wczesnym etapie planowania Komisja nie może stwierdzić jakiegokolwiek naruszenia 
wspólnotowych przepisów dotyczących środowiska naturalnego. W przypadku dostarczenia 
dodatkowych informacji wskazujących na naruszenie, Komisja dokona oczywiście dalszej 
oceny sytuacji.

                                               
[1] Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dziennik 

Urzędowy L 197 z 21.07.2001)

[2] 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 (Dziennik Urzędowy L 175 z 
05.07.1985), zmieniona dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. (Dziennik Urzędowy L 073 z 
14.03.1997), oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. 
(Dziennik Urzędowy L 156 17 25.06.2003)


