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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

26.10.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0878/2007, którą złożył Pedro Garcia Moreno (Hiszpania) w imieniu 
Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), w sprawie domniemanego 
naruszenia prawodawstwa WE w dziedzinie ochrony środowiska przez regionalne
i lokalne władze Autonomicznej Wspólnoty Murcji (Hiszpania)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zarzuca władzom regionalnym i lokalnym Autonomicznej Wspólnoty 
Murcji (Hiszpania) naruszenie prawodawstwa WE w dziedzinie ochrony środowiska, 
ponieważ są one bezpośrednio odpowiedzialne za zatwierdzenie ogólnych planów rozwoju 
miejskiego, planów częściowych i specjalnych, które faworyzują przesadną urbanizację, co 
będzie miało poważny, negatywny wpływ na środowisko. Według składającego petycję 
nagminnie narusza się dyrektywę 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów
i programów na środowisko, ponieważ w większości przypadków wspomniane władze nie 
dokonują oceny środowiskowych skutków realizacji rzeczonych planów. Składający petycję 
wskazuje również na brak przejrzystości procesów planistycznych i wzywa Parlament 
Europejski do zbadania sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Według składającego petycję regionalny rząd Murcji i 43 gminy regionu (spośród wszystkich 
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45) nie przestrzegają przepisów dyrektywy 2001/42/WE1, ponieważ nie przeprowadzają ocen 
wpływu planów urbanistycznych na środowisko naturalne.

Dyrektywa 2001/42/WE znana jako dyrektywa w sprawie SOŚ (strategicznej oceny 
środowiska naturalnego) ma zastosowanie wobec tych planów i programów, które mogą 
powodować znaczny wpływ na środowisko naturalne. Plany zagospodarowania 
przestrzennego lub użytkowania gruntu wymagają zwykle SOŚ, jeśli spełniają warunki 
określone w art. 2 i 3 oraz jeśli ich pierwszy formalny akt przygotowawczy został przyjęty po 
21 lipca 2004 r.

Jak jednak wskazano w art. 13, dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie do planów
i programów, dla których pierwszy formalny akt przygotowawczy został przyjęty po 21 lipca 
2004 r., a także wobec tych planów i programów, na podstawie których pierwszy formalny 
akt przygotowawczy jest sporządzany przed tą datą i które zostają przyjęte lub poddane 
procedurze ustawodawczej w okresie dłuższym niż 24 miesiące po tej dacie (tj. po 21 lipca 
2006 r.), chyba że państwo członkowskie podejmie decyzję, iż jest to niewykonalne.
O decyzji należy poinformować społeczeństwo. 

Należy również zaznaczyć, że w dyrektywie SOŚ wyjaśnia się, iż plany i programy 
określające użytkowanie małych obszarów na szczeblu lokalnym oraz niewielkie modyfikacje 
planów i programów wymagają oceny wpływu na środowisko tylko w przypadku 
stwierdzenia, że mogą one potencjalnie powodować znaczący wpływ na środowisko 
naturalne. Gdyby do tego typu modyfikacji nie przywiązywano takiej samej wagi jak do 
samych planów i programów, obszar zastosowania dyrektywy byłby bardziej ograniczony. 
Ważne jest dokonanie rozróżnienia między modyfikacjami planów i programów
a modyfikacjami poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych w ramach planu lub 
programu. W drugim przypadku (gdy poszczególne przedsięwzięcia są modyfikowane po 
przyjęciu planu lub programu) zastosowanie znajduje nie dyrektywa 2001/42/WE, lecz inne 
właściwe prawodawstwo (na przykład dyrektywy 92/43/WE2 i/lub 85/337/EWG3).

W załączeniu składający petycję przesyła znaczną liczbę uwag dotyczących publikacji
w Dzienniku Urzędowym Regionu Murcja. Większość z tych uwag odnosi się do 
początkowego przyjęcia planu przez miasto, ogłoszenia konsultacji ze społeczeństwem lub 
ogłaszania publicznych przetargów na rozpoczęcie realizacji planu. Reszta uwag najwyraźniej 
odnosi się do planów zatwierdzonych przed 21.07.2006 r., w których nie można określić daty 
pierwszego aktu przygotowawczego.

Zgodnie z dostarczonymi informacjami większość planów poddawana jest analizie i nie 
została zatwierdzona przez właściwe władze. Przed zatwierdzeniem przedsięwzięcia lub 
przed przyjęciem planu obowiązkiem władz krajowych jest zapewnienie właściwego 
stosowania europejskiego prawa w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Ponieważ nie 
udzielono jeszcze żadnego zezwolenia, jest zbyt wcześnie, by zakładać, że doszło do złamania 

                                               
1 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko. Dziennik Urzędowy L 197 z 21.7.2001.
2 Dziennik Urzędowy L 206 z 22.7.1992.
3 Dziennik Urzędowy L 175 z 5.7.1985.
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prawa WE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.


