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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0056/2007, którą złożył Jesús Pons Vidal (Hiszpania) w imieniu 
Associació per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE, w sprawie 
nierozsądnej urbanizacji w Adsubii (Alicante) i potencjalnego negatywnego 
oddziaływania na obszar chroniony Marjal Pego - Oliva

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje trzy nowe przedsięwzięcia urbanizacyjne, które mają zostać 
zrealizowane w miejscowości Adsubia (Alicante). Składający petycję uważa, że doprowadzą 
one do nadmiernej urbanizacji obszaru (1958 nowych domów) oraz będą miały zgubne 
oddziaływanie na rzekę Bullent i wilgotne obszary Marjal Pego - Oliva, chronione konwencją 
ramsarską. Składający petycję utrzymuje, że niedawna rozbudowa strefy miejskiej stawia pod 
znakiem zapytania kwestie trwałości zasobów wodnych i zaopatrzenia w wodę oraz że dalsza 
urbanizacja tego obszaru jeszcze pogorszy sytuację. Składający petycję kwestionuje 
dotychczasową ocenę oddziaływania na środowisko naturalne i zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o dopilnowanie, aby wspomniana ocena została przeprowadzona we właściwy 
sposób.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 listopada 2007 r.

Streszczenie faktów

Składający petycję utrzymuje, że decyzja lokalnych władz Adsubii, dotycząca zatwierdzenia 
trzech przedsięwzięć urbanizacyjnych blisko naturalnego wilgotnego obszaru „Marjal de Pego 
– Oliva” (Alicante), jest sprzeczna ze zobowiązaniami określonymi w dyrektywie Rady 
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
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niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne1 („dyrektywa OOŚ”) 
z późniejszymi zmianami, dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa2 („dyrektywa ptasia”) oraz w dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 r. w sprawie w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory3 („dyrektywa siedliskowa”).

Petycja

Składający petycję uważa, że ilość zasobów wodnych, którą te przedsięwzięcia pochłoną, 
będzie miała szkodliwy wpływ na ważne siedliska przyrodnicze i gatunki chronione na mocy 
dyrektywy siedliskowej.

Składający petycję utrzymuje, że nadrzędny cel przedsięwzięcia ma charakter ekonomiczny 
i nie uwzględnia celów związanych z ochroną przyrody na obszarze, który jest chroniony na 
mocy dyrektyw ptasiej i siedliskowej.

Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące petycji

Komisja jest świadoma kwestii przedstawionych w petycji, które są również przedmiotem 
skargi złożonej przez to samo stowarzyszenie i zarejestrowanej przez Komisję pod numerem 
2006/4227.

Jeśli chodzi o dyrektywę 85/337/EWG zmienioną dyrektywami 97/11/WE4 i 2003/35/WE5, 
przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich wchodzą w zakres załącznika II punkt 
10 lit. b). W przypadku przedsięwzięć wymienionych w tym załączniku państwa 
członkowskie określają, na podstawie analizy każdego przypadku z osobna albo na podstawie 
progów lub kryteriów ustalonych przez dane państwo członkowskie oraz przy uwzględnieniu 
kryteriów wymienionych w załączniku III, czy dane przedsięwzięcie ma podlegać ocenie 
zgodnie z art. 5-10 dyrektywy 85/337/EWG z późniejszymi zmianami.

We wstępnej analizie uznano miejsce pod wspomniane przedsięwzięcia inwestycyjne za 
znajdujące się blisko terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty oraz obszaru specjalnej 
ochrony ES0000147 „Marjal de Pego – Oliva”.

Komisja pragnie zauważyć, że zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej, „każdy plan 
lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do 
zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno 
oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej 
ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle 
wniosków wynikających z tej oceny oraz bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 właściwe 
władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, 
że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu 

                                               
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. Dz.U. L 175 z 05.07.1985.
2 Dyrektywa Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Dz.U. L 103 z 25.04.1979, str. 1-18.
3 Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Dz.U. L 
206 z 22.07.1992, str. 7.
4 Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG. Dz.U. L 073 
z 14.03.1997.
5 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. Dz.U. L 156 z 25.06.2003.
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opinii całego społeczeństwa”.

„Jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku rozwiązań 
alternatywnych, plan lub przedsięwzięcie musi jednak zostać zrealizowane z powodów 
o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, w tym 
interesów mających charakter społeczny lub gospodarczy, państwo członkowskie stosuje 
wszelkie środki kompensujące konieczne do zapewnienia ochrony ogólnej spójności Natury 
2000. O przyjętych środkach kompensujących państwo członkowskie informuje Komisję”.

„Jeżeli dany teren obejmuje typ siedliska przyrodniczego i/lub jest zamieszkały przez gatunek 
o znaczeniu priorytetowym, jedyne względy, na które można się powołać, to względy 
odnoszące się do zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa publicznego, korzystnych skutków 
o podstawowym znaczeniu dla środowiska lub, po wyrażeniu opinii przez Komisję, innych 
powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego”.

Powyższe przepisy znajdują zastosowanie nie tylko w odniesieniu do terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty, ale także do obszarów specjalnej ochrony na mocy art. 7 dyrektywy 
siedliskowej.

Wnioski

W przypadku tego zapytania Komisja Europejska skontaktowała się z hiszpańskimi władzami 
prosząc o ich uwagi na temat zgodności z przepisami dyrektyw siedliskowej, ptasiej i OOŚ. 
Odpowiedź udzielona przez hiszpańskie władze jest obecnie analizowana. Komisja 
Europejska zapewnia, że poinformuje Komisję Petycji o wyniku swojego dochodzenia.


