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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0314/2009, którą złożyła S. B. (Wielka Brytania) w sprawie 
wydzielenia gruntów rolnych w celu prowadzenia działalności przemysłowej 
na obszarze Sinde-Tábua w Portugalii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję odnosi się do decyzji władz portugalskich o wydzieleniu pod działalność 
przemysłową obszarów wokół Sinde-Tábua, które uprzednio sklasyfikowano jako tereny 
rolnicze. Informuje ona, że zniszczy to środowisko naturalne w tej strefie i doprowadzi do 
poważnego zanieczyszczenia hałasem oraz zanieczyszczenia powietrza, a także będzie miało 
negatywny wpływ na turystykę lokalną i jakość życia miejscowej ludności. Składająca 
petycję podkreśla też, że właściwe władze powinny wykorzystać inne tereny 
zagospodarowane w celu realizacji rzeczonego przedsięwzięcia przemysłowego, a ponieważ 
uważa ona, że w omawianym przypadku zlekceważono odnośne przepisy UE dotyczące 
środowiska, wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Składająca petycję wyraża sprzeciw wobec planowanej zmiany klasyfikacji gruntu 
promowanej przez władze gminne w mieście Tábua (dystrykt Coimbra, region Centro, 
Portugalia).

Według składającej petycję rada miasta Tábua zamierza wybudować nieruchomości 
komercyjne i przemysłowe na terenie Sinde-Tábua, zmieniając klasyfikację gruntów
z rolniczej na przemysłową. Składająca petycję zaznacza, że plan ten doprowadzi do 
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zniszczenia środowiska naturalnego na tym obszarze i spowoduje problemy związane
z zanieczyszczeniem hałasem i zanieczyszczeniem powietrza. Podkreśla ona negatywny 
wpływ na turystykę lokalną i jakość życia miejscowej ludności. Składająca petycje uważa, że 
omawiane przedsięwzięcie nie jest konieczne oraz że na terenie gminy są inne obszary 
alternatywne.

Po pierwsze należy zauważyć, że składająca petycję nie odnosi się do ewentualnego 
naruszenia konkretnego przepisu prawa środowiskowego UE.

Służby Komisji przeanalizowały informacje przekazane przez składającą petycję w świetle 
przepisów prawa UE, które mogą mieć zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Należy zauważyć, że w zależności od cech charakterystycznych rzeczonego przedsięwzięcia
w przedmiotowej sprawie może mieć zastosowanie dyrektywa 2001/42/WE1 w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko (znana jako dyrektywa w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywa SEA) bądź dyrektywa
85/337/EWG2 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmieniona dyrektywą 97/11/WE3 oraz 
dyrektywą 2003/35/WE4 (znana jako dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko czy dyrektywa OOŚ).

Celem dyrektywy SEA jest zapewnienie określenia i dokonania oceny skutków 
środowiskowych niektórych planów i programów w trakcie ich przygotowywania i przed ich 
przyjęciem. Opinia publiczna i władze środowiskowe mogą przekazywać swoje opinie,
a wszystkie wyniki są włączane i uwzględniane w trakcie procedury planistycznej. Po 
przyjęciu planu czy programu opinia publiczna jest informowana o takiej decyzji oraz
o sposobie, w jaki została podjęta.

Z zasady plany i programy przygotowane przez władze krajowe, regionalne i lokalne
w zakresie planowania miejskiego i krajowego czy wykorzystania gruntów wchodzą w zakres 
dyrektywy SEA.

Z drugiej strony dyrektywa 85/337/EWG z późniejszymi zmianami zawiera przepisy 
dotyczące przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do niektórych 
przedsięwzięć publicznych i prywatnych.

Dyrektywa OOŚ rozróżnia tak zwane przedsięwzięcia z załącznika I, które zawsze muszą być 
przedmiotem procedury OOŚ, oraz przedsięwzięcia z załącznika II, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie, w oparciu o analizę poszczególnych przypadków i/lub progi i kryteria 
określone w krajowym prawodawstwie transponującym, określają, czy dane przedsięwzięcie 
powinno być przedmiotem OOŚ. Przy analizie poszczególnych przypadków lub ustalaniu 
progów bądź kryteriów uwzględnia się odnośne kryteria wyboru określone w załączniku III 
do tej dyrektywy. Dotyczą one cech przedsięwzięcia, jego lokalizacji oraz cech potencjalnego 
wpływu.

                                               
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001.
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
3 Dz.U. L 073 z 14.3.1997.
4 Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
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A zatem w przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku I procedura OOŚ jest 
obowiązkowa. W odniesieniu do przedsięwzięć wymienionych w załączniku II państwa 
członkowskie, przed wydaniem zezwolenia na inwestycję, muszą określić, czy mogą one 
mieć znaczące skutki dla środowiska. Należy zauważyć, że „Przedsięwzięcia inwestycyjne na 
obszarach przemysłowych” są uwzględnione w pkt 10 lit. a) załącznika II do dyrektywy OOŚ.

Składająca petycję przekazała kopię oświadczenia zatwierdzonego w związku z tym 
przedsięwzięciem przez burmistrza miasta Tábua „Área Industrial e Empresarial de 
Sinde-Tábua”. Zgodnie z tym dokumentem zamiarem jest przyjęcie planu szczegółowego
(Plano de Pormenor) powiązanego z planem miejskim dla przedmiotowej gminy (Plano 
Director Municipal) i zatwierdzonego w 1994 roku. Powstanie budynków przemysłowych
i komercyjnych uzasadnia obecna sytuacja gospodarcza i społeczna. Proces ten ma na celu 
zwiększenie liczby inwestycji i utworzenie nowych przedsiębiorstw na tym terenie.

Należy zauważyć, że we wspomnianym oświadczeniu rady miejskiej przewidziano fazę 
konsultacji ze społeczeństwem i zaznaczono, że nowy plan będzie przedmiotem strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem go przez właściwe władze.

Ponieważ proces zatwierdzania planu nadal trwa, Komisja, na podstawie faktów 
przedstawionych w przedmiotowej petycji, nie znajduje dowodu na naruszenie prawa 
środowiskowego UE, a zatem na obecnym etapie nie można podjąć dalszych działań.

Na koniec należy zauważyć, że Komisja nie ma uprawnień do podejmowania działań
w związku z ewentualną zmianą klasyfikacji gruntu. Kwestia ta wchodzi w zakres 
prawodawstwa państwa członkowskiego. Jeżeli składająca petycję pragnie taką zmianę 
zakwestionować, powinna skorzystać ze środków odwoławczych przewidzianych na mocy 
prawa portugalskiego.

Wniosek

Na podstawie informacji przekazanych przez składającą petycję Komisja nie może stwierdzić 
naruszenia prawa środowiskowego WE w tym przypadku.


