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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0776/2009, którą złożył Roland Sharp (Wielka Brytania), w imieniu 
stowarzyszenia mieszkańców Hondón de los Frailes, w sprawie 
niedopuszczalnej działalności urbanistycznej w Hondón de los Frailes 
w Alicante w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Autor petycji reprezentuje stowarzyszenie mieszkańców, którzy są bardzo zaniepokojeni 
ogólnym, nieprzyjętym jeszcze planem zagospodarowania przestrzennego zaproponowanym 
przez władze miejskie Frailes. W okresie, gdy plan został przedstawiony do publicznej 
konsultacji zgłosili oni wobec niego szereg zastrzeżeń. Władze miejskie proponują 
powiększyć odsetek obszarów miejskich z 2,3 do 16%. Zdaniem stowarzyszenia 
mieszkańców, taki rozwój nie miałby zrównoważonego charakteru z punktu widzenia 
zaopatrzenia w wodę, co potwierdza sprawozdanie Konfederacji Hydrograficznej Júcar 
z października 2007 r. Autorzy petycji argumentują, że w związku z tym przedsięwzięcie to 
stanowi naruszenie dyrektywy 2000/60/WE z 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Składający petycję sprzeciwiają się 
również wobec faktu, że przyszłe projekty budowlane podlegać będą przepisom ustawy 
o działalności urbanistycznej (LRAU) (które umożliwią interwencję ze strony dewelopera). 
Autorzy petycji są zdania, że przepisy te nie oferują wystarczającej gwarancji rekompensaty 
z tytułu wywłaszczenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 października 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.
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Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja przeanalizowała informacje dostarczone przez składających petycję w świetle 
przepisów prawa Wspólnoty Europejskiej (WE) odnoszących się do przedstawionej w petycji 
kwestii.

W ramowej dyrektywie wodnej 2000/60/WE1 stwierdza się potrzebę szczegółowego 
planowania sposobów korzystania z zasobów wodnych w celu uniknięcia rozwiązań 
niezrównoważonych i powodujących nieodwracalne szkody dla środowiska i wprowadza 
plany gospodarowania wodami w dorzeczach. Plany te zawierać będą środki mające na celu 
osiągnięcie do 2015 r. dobrego stanu ilościowego wód podziemnych oraz środki kontroli, 
np. dotyczące poboru wód podziemnych. Istnieje jednak możliwość uzyskania wyłączenia 
z wymogu osiągnięcia tego celu ze względu na nieproporcjonalne koszty lub niewykonalność 
techniczną. 

Zgodnie z przedmiotową dyrektywą pierwsze plany gospodarowania wodami w dorzeczach 
miały zostać opublikowane do grudnia 2009 r. Jednym z największych wyzwań stojących 
przed polityką ochrony środowiska jest jej integracja z innymi politykami, np. tymi 
dotyczącymi urbanizacji i turystyki. Artykuł 14 ramowej dyrektywy wodnej zobowiązuje 
państwa członkowskie do zachęcania wszystkich zainteresowanych stron do aktywnego 
udziału w opracowywaniu planów gospodarowania wodami w dorzeczach. Przyjęte 
w dyrektywie podejście polegające na aktywnym udziale zainteresowanych stron umożliwi 
lepszą integrację polityk, a także będzie wspierać ochronę i zrównoważone gospodarowanie 
zasobami wodnymi w przyszłości. 

Według dostępnych obecnie informacji wdrożenie ramowej dyrektywy wodnej w Hiszpanii 
przebiega ze znacznymi opóźnieniami. Projekty planów gospodarowania wodami 
w dorzeczach dla większości obszarów dorzeczy nie zostały jeszcze opublikowane w celu ich 
skonsultowania. Komisja będzie z uwagą śledzić kolejne etapy wdrożenia ramowej 
dyrektywy wodnej, a w szczególności przyjęcie planów gospodarowania wodami 
w dorzeczach, w celu dopilnowania, aby władze hiszpańskie wywiązały się ze swoich 
zobowiązań. Po przyjęciu planów gospodarowania wodami w dorzeczach w Hiszpanii 
Komisja oceni ich treść pod kątem zgodności z wymogami dyrektywy.

W oparciu o ocenę dokonaną przez składających petycję nie można stwierdzić niezgodności 
z przepisami dyrektywy 2000/60/WE. Należy jednak zauważyć, że przed wydaniem 
zezwolenia na realizację danego przedsięwzięcia lub p r z e d  przyjęciem planu 
zagospodarowania przestrzennego do obowiązków władz krajowych należy zapewnienie 
zgodności z europejskim prawem ochrony środowiska. Władze krajowe mają obowiązek 
dopilnować, aby ocena wpływu na środowisko uwzględniała wszystkie negatywne skutki 
związane z dodatkową infrastrukturą zaopatrzenia w wodę.

Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że w zależności od cech danego planu 

                                               
1 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, (Dz.U. L 327 
z 22.12.2000, s. 1) 
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zagospodarowania przestrzennego mogą mieć zastosowanie dyrektywa 2001/42/WE1

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (zwana także 
dyrektywą w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywą SEA) 
lub dyrektywa 85/337/EWG2 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (zwana także dyrektywą 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywą EIA).

Komisja podjęła już tę kwestię w odpowiedzi na petycję 70/2007, także dotyczącą nadmiernej 
urbanizacji i potencjalnie szkodliwego wpływu na środowisko w Hondón de las Nieves 
(Alicante).

Należy zatem mieć na uwadze, że sam plan zagospodarowania terenu może być poddany 
ocenie wpływu na środowisko w myśl przepisów dyrektywy 2001/42/WE. Poszczególne 
projekty będą musiały przejść procedury przewidziane w dyrektywie EIA. Procedury te mają 
na celu określenie możliwego wpływu na środowisko, jego minimalizację oraz eliminację.
Procedury te przewidują fazę konsultacji publicznych, w czasie których zainteresowane 
strony mogą przedstawić swój punkt widzenia, co, jak się wydaje, składający petycję już 
uczynili.

W odpowiedzi na petycję Komisja pragnie podkreślić, że kwestia niezgodności niektórych 
elementów walencjańskich ustaw o działalności urbanistycznej (LRAU-LUV) z europejskimi 
zasadami dotyczącymi zamówień publicznych została przez Komisję skierowana do 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na drodze postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego zgodnie z art. 226 traktatu WE (obecnie art. 258 
TFUE). Skarga Komisji w sprawie przedmiotowego uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego została złożona w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości dnia 9 lipca 
2008 r. (C-306/08 Commission v. Spain)3. W przedmiotowym postępowaniu Komisja stoi na 
stanowisku, że przyznawanie PRZ (programów realizacji zintegrowanej określanych przez 
ustawę LUV) powinno odbywać się zgodnie z przepisami UE dotyczącymi zamówień 
publicznych, a w szczególności z dyrektywą 93/37/EWG dotyczącą zamówień publicznych na 
roboty budowlane4 oraz dyrektywą 2004/18/WE dotyczącą zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi5 .

Należy jednak podkreślić, że w przedmiotowym postępowaniu nie kwestionuje się przepisów 
walencjańskich ustaw o działalności urbanistycznej w odniesieniu do prawa władz 
państwowych do wywłaszczenia (w tym do kwestii rekompensat poruszonej przez 
składających petycję), ponieważ kwestia ta nie wchodzi w zakres działań Unii Europejskiej 
                                               
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001. 
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
3 Informacje na temat kolejnych etapów postępowania dostępne są na stronie internetowej 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za pośrednictwem formularza wyszukiwania.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl
4 Dyrektywa 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 54.
5 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy i usługi, Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114.
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zgodnie z art. 295 traktatu WE (obecnie art. 345 TFEU) dotyczącym prawa własności 
w państwach członkowskich.

Ponadto postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego odnosi 
się do niezgodności regionalnych aktów prawnych z prawodawstwem unijnym, nie rozpatruje 
natomiast konkretnych przypadków przyznania PRZ. Tak więc jeżeli składający petycję 
uważają, że ponieśli straty w związku z niezgodnością regionalnych aktów prawnych 
z prawodawstwem unijnym, powinni domagać się zadośćuczynienia na szczeblu krajowym 
we właściwych organach, w tym sądach. To przede wszystkim sądy krajowe są organami 
odpowiedzialnymi za rozstrzyganie poszczególnych spraw związanych niewłaściwym 
stosowaniem prawa wspólnotowego. Sądy te mogą, a czasami muszą kierować pytania do 
ETS zgodnie z art. 234 traktatu WE (obecnie art. 267 TFEU), jeżeli uznają, że rozstrzygnięcie 
rozpatrywanej przez nie sprawy wymaga wyjaśnienia wykładni konkretnych przepisów WE.

Tak więc jeżeli składający petycję uważają, że ich prawa własności zostały naruszone, 
powinni domagać się zadośćuczynienia na szczeblu krajowym we właściwych organach, 
w tym sądach. 

Komisja pragnie dodać, że każda osoba, która uważa, iż naruszono którekolwiek z jej praw 
podstawowych, może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Rady 
Europy. Jednakże Trybunał ten może zająć się daną sprawą dopiero po wyczerpaniu 
wszystkich krajowych środków odwoławczych.

Wnioski

Komisja pragnie podkreślić, że to przede wszystkim państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za określanie własnych zasad związanych z użytkowaniem gruntów przy 
poszanowaniu prawa ochrony środowiska WE.

Zgodnie z dostarczonymi informacjami plan zagospodarowania terenu będący przedmiotem 
petycji nie został jeszcze przedstawiony do formalnego zatwierdzenia, tak więc 
przedwczesne byłoby założenie złamania przepisów prawa ochrony środowiska WE. 

Na obecnym etapie Komisja nie stwierdza złamania tych przepisów.

Kwestia niezgodności niektórych elementów walencjańskich ustaw o działalności 
urbanistycznej (LRAU-LUV) z europejskimi zasadami dotyczącymi zamówień publicznych 
została przez Komisję skierowana do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na drodze 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zgodnie z art. 
226 traktatu WE (obecnie art. 258 TFUE). W przedmiotowym postępowaniu nie kwestionuje 
się jednak przepisów walencjańskich ustaw o działalności urbanistycznej w odniesieniu do 
prawa władz państwowych do wywłaszczenia (w tym do kwestii rekompensat), ponieważ 
kwestia ta nie wchodzi w zakres działań Unii Europejskiej.


