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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

20.11.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0685/2004, którą złożył Eusebio Ortega Villalvilla (Hiszpania)
w imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców San Andres de los Tacones,
z 1 podpisem, w sprawie domniemanego naruszenia prawa wspólnotowego
w odniesieniu do rozwoju obszaru przemysłowego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest przewodniczącym wyżej wymienionego stowarzyszenia 
mieszkańców, sprzeciwia się w jego imieniu projektowi rozwoju przemysłowego, 
argumentując, że projekt ów narusza dyrektywę Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko zmienioną 
przez dyrektywę Rady 97/11/WE wraz z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 
Podaje też pewną liczbę przykładów na poparcie swoich poglądów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 marca 2005 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 września 2005 r.

Składający petycję stwierdza, że planowane ustanowienie obszaru logistycznego 
i przemysłowego o powierzchni 400,21 hektarów musi być przedmiotem oceny wpływu na 
środowisko (OWŚ) zgodnie z dyrektywą Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko zmienioną 
przez dyrektywę Rady 97/11/WE1. Następnie stwierdza on, że ocena taka może być również 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40 oraz Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
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wymagana przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko1.

Dyrektywa Rady 85/337/EWG (dyrektywa OWŚ) przewiduje, że przed udzieleniem zgody na 
realizację państwa członkowskie muszą zapewnić, iż projekty, które między innymi ze 
względu na swój charakter, zakres i lokalizację mogą mieć znaczący wpływ na środowisko 
poddane zostaną ocenie wpływu na środowisko. Projekty te określone są w art. 4 oraz 
załącznikach I i II dyrektywy. W odniesieniu do projektów takich jak „projekty rozwoju 
obszarów przemysłowych” wymienionych w załączniku II ust. 10 lit. a), państwa 
członkowskie analizując poszczególne przypadki lub też stosując progi i kryteria muszą 
określić, czy dany projekt ma być przedmiotem takiej oceny ze względu na możliwy znaczący 
wpływ na środowisko, biorąc pod uwagę odpowiednie kryteria wyboru określone
w załączniku III dyrektywy. 

W pewnych okolicznościach zarówno dyrektywa OWŚ, jak i dyrektywa 2001/42/WE 
(dyrektywa SEA) mogą być stosowane równocześnie do tego samego projektu. Sytuacja taka 
może mieć miejsce na przykład wówczas, gdy konkretny plan lub program rozbudowy
zdefiniowany został także jako projekt w dyrektywie OWŚ. Zależnie od okoliczności sytuacja 
taka może mieć miejsce w przypadku rozwoju obszarów przemysłowych. Dyrektywa SEA 
miałaby zastosowanie tylko wówczas, gdyby spełnione zostały wszystkie kryteria 
wymienione w art. 2 i 3 oraz, w większości przypadków, gdyby plan lub program rozpoczął 
się po terminie wejścia w życie dyrektywy (tzn. 21 lipca 2004 r.). 

Również w kilku innych skargach zwrócono uwagę Komisji na fakty przytoczone przez 
składającego petycję. W ramach rozpoczętego dochodzenia Komisja wystosowała delegację 
do władz hiszpańskich i wystąpiła o opinię w sprawie zastosowania w tym przypadku prawa 
wspólnotowego. 

W odpowiedzi władze hiszpańskie stwierdzają, że rozważane jest utworzenie obszaru 
logistycznego i przemysłowego w San Andrés de los Tacones oraz dzielnicy Serín (Gijón, 
Księstwo Asturii). Nie powstał jednak jeszcze żaden konkretny projekt. Władze przyznają, że 
każda możliwa zmiana Ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gijón 
zmierzająca do realizacji projektu podlegać będzie przepisom prawa hiszpańskiego oraz 
prawa wspólnotowego, w tym także dyrektywy SEA. Władze hiszpańskie wskazują, że 
„Częściowy plan miejski” wymagany przez ustawodawstwo hiszpańskie do zatwierdzenia 
projektu, stanie się przedmiotem oceny wpływu na środowisko w ramach dyrektywy OWŚ. 

Władze hiszpańskie zobowiązały się również informować Komisję o wszystkich decyzjach, 
jakie w przyszłości mogą być podjęte w odniesieniu do tej sprawy. 

Biorąc pod uwagę aktualny brak projektu oraz zobowiązanie władz hiszpańskich do 
skutecznego stosowania wspólnotowego prawa w zakresie ochrony środowiska w przypadku 
ostatecznego przyjęcia projektu, Komisja podjęła decyzję o zamknięciu dochodzenia, 
uprzednio informując o tym skarżących. Skarżący nie przedstawili dalszych stosownych 
informacji, które mogłyby ujawnić przypadki naruszenia prawa wspólnotowego
w przewidzianym na to czasie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Komisja zwróciła się do władz hiszpańskich o przekazanie informacji dotyczących zmiany
                                               
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30.
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Planu zagospodarowania miejskiego Gijón (Asturia), aby dostosować go do regionalnej 
ustawy miejskiej 3/2002 „Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón 
2004”. 

Art. 13 ust. 3 dyrektywy 2001/42/WE1 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 
2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko stanowi, że 
obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu na środowisko ma zastosowanie w odniesieniu do 
planów i programów, dla których pierwszy formalny akt przygotowawczy ma miejsce po
21 lipca 2004 r. 

A zatem przedmiotowa dyrektywa nie ma zastosowania wobec odnośnego planu, ponieważ
jego wstępne zatwierdzenie na sesji plenarnej rady miasta Gijón nastąpiło w dniu 9 lutego
2004 r., a uprzednie informacje przeznaczone dla opinii publicznej i wyniki konsultacji z nią 
zostały opublikowane w Regionalnym Dzienniku Urzędowym z dnia 19 grudnia 2003 r.
Ponadto plan ten został ostatecznie zatwierdzony w dniu 30 grudnia 2005 r., co oznacza, że
przegłosowano go w ciągu 24 miesięcy od dnia 21 lipca 2003 r.

Wniosek

Przedmiotowy plan nie musi być zgodny z dyrektywą 2001/42/WE, ponieważ jest wyłączony 
na mocy art. 13 ust. 3.

                                               
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30–37.


