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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0997/2006, którą złożył Jésus Valiente (Hiszpania) w imieniu Asociación 
para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex), 
w sprawie kompleksu turystycznego „Marina Isla de Valdecañas”, który ma 
zostać wybudowany na obszarze chronionym Natura 2000

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłasza sprzeciw wobec wydania pozwolenia na przedsięwzięcie „Marina 
Isla de Valdecañas”, zakładające budowę kompleksu turystycznego na obszarze chronionym 
Natura 2000 o nazwie Valdecañas (Cáceres, Estremadura, Hiszpania). Zdaniem składającego 
petycję lokalne władze Estremadury zatwierdziły przedsięwzięcie, mimo że dotyczy ono 
El Embalse de Extremadura, leżącego w odległości dwustu metrów od Márgenes 
de Valdecañas, które są terenami chronionymi w ramach sieci Natura 2000. Składający 
petycję utrzymuje, że przedsięwzięcie to stwarza poważne zagrożenie dla środowiska 
naturalnego i stanowi naruszenie prawodawstwa WE. Składający petycję zwraca się 
do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej sprawy i wstrzymanie realizacji przedsięwzięcia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 maja 2007 r. Zwrócono się do Komisji
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 września 2007 r.

Petycja

Składający petycję informuje o istnieniu projektu budowy kompleksu turystycznego 
w rezerwacie przyrody w rejonie Valdecañas (Cáceres, Estremadura), który został uznany 
przez rząd Estremadury za obszar o dużym znaczeniu dla regionu. 
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Planowana lokalizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kompleksu Marina Isla 
de Valdecañas o charakterze turystycznym, zdrowotnym i usługowym oraz zawierającego 
obszar parku krajobrazowego” to rezerwat przyrody Valdecañas − gminy El Gordo oraz 
Berrocalejo (Cáceres). Rząd Autonomicznej Wspólnoty Estremadura przyjął projekt w dniu 
24 stycznia 2006 r.

Składający petycję twierdzi, że planowane przedsięwzięcie w sposób negatywny wpłynęłoby 
na dwa obszary chronione włączone w europejską sieć Natura 2000, a mianowicie obszar 
specjalnej ochrony (OSO) ES0000329 „Embalse de Valdecañas” wyznaczony na mocy 
dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony ptactwa oraz teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty (TZW) ES4320068 „Márgenes de Valdecañas” ustanowiony zgodnie z przepisami 
dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG. 

Składający petycję wnioskuje, aby Parlament Europejski zbadał domniemane fakty i żąda 
podjęcia działań w celu wstrzymania realizacji projektu, który zdaniem składającego petycję 
narusza przepisy prawa Wspólnoty Europejskiej, prawa krajowego oraz lokalnego. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Składający petycję wyraża obawy dotyczące rzekomo negatywnego wpływu realizacji 
wspomnianego przedsięwzięcia na ochronę siedlisk mieszczących się na obszarach objętych 
programem Natura 2000 oraz na występujące tam gatunki. 

W przypadku projektów mogących wywrzeć znaczący negatywny wpływ na takie obszary 
musi zostać przeprowadzona ocena wpływu zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej 
92/43/EWG1. W zależności od wyników przeprowadzonej oceny, właściwe władze mogą 
wyrazić zgodę na realizację planu bądź przedsięwzięcia wyłącznie po upewnieniu się, że nie 
wywrze to negatywnego wpływu na integralność obszaru. W przypadku oceny negatywnej 
plan lub przedsięwzięcie mogą zostać zrealizowane jedynie w obliczu braku innych 
rozwiązań, z powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu 
publicznego z zastosowaniem wszelkich środków kompensujących koniecznych 
do zapewnienia ochrony ogólnej spójności programu Natura 2000. 

Komisja zauważa, że deweloper ocenił potencjalny wpływ omawianego przedsięwzięcia na 
sieć Natura 2000. Ocena ta przedstawiona została właściwym władzom lokalnym w dniu 
3 listopada 2006 r. Przedłożona została ona do wglądu publicznego w dniu 19 grudnia 2006 r. 
zgodnie z rezolucją Regionalnej Dyrekcji ds. Ochrony Środowiska. Składający petycję oraz 
cztery inne podmioty wyraziły zastrzeżenia odnośnie do realizacji przedsięwzięcia. 
Na podstawie procesu konsultacji, od dewelopera zażądano dostarczenia dodatkowych 
informacji w celu uzupełnienia oceny przedsięwzięcia. Właściwe władze lokalne wydały 
w dniu 2 marca 2007 r.2 oficjalną deklarację w sprawie wpływu przedsięwzięcia na 
środowisko, uznając ten projekt za zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
ochrony środowiska i niezagrażający w sposób znaczący spójności sieci Natura 2000. 
Warunkiem wydania pozytywnej opinii było podjęcie w trakcie budowy oraz w czasie 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50.
2 D.O.E. (Dziennik Urzędowy Estremadury) nr 31 z dnia 15 marca 2007 r. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/310O/07060686.pdf.
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funkcjonowania kompleksu „Marina Isla de Valdecañas” pewnych środków łagodzących. 
Deweloper podobno zgodził się wprowadzić zmiany do projektu tak, aby zastosować 
wspomniane środki łagodzące.

Wnioski

Dostępne informacje nie dają Komisji podstaw, by uznać, że omawiane przedsięwzięcie 
wywrze w znaczący sposób negatywny wpływ na ochronę tych elementów środowiska 
naturalnego, ze względu na które wyżej wspomniane obszary zostały objęte programem 
Natura 2000. 

Ponieważ brakuje oznak naruszania prawa wspólnotowego, Komisja nie będzie podejmować 
dalszych kroków w odnośnej sprawie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

W następstwie komunikatu Komisji z dnia 21 września 2007 r. oraz po otrzymaniu nowych 
informacji wskazujących na to, że sytuacja, na którą skarży się składający petycję, może mieć 
znaczący wpływ na obszar specjalnej ochrony ES0000329, „Embalse de Valdecañas”, 
Komisja zarejestrowała skargę. Zgodnie z otwartym dochodzeniem, dnia 2 lutego 2009 r. 
Komisja wysłała do Królestwa Hiszpanii wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczącego 
art. 6 ust. 2, 3, 4 i 7 dyrektywy Rady 92/43/EWG1 z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w związku z przedsięwzięciem „Marina Isla 
de Valdecañas”, zlokalizowanym na terenie wspomnianego wcześniej obszaru specjalnej 
ochrony.

Wnioski

Obecnie Komisja ocenia odpowiedź władz hiszpańskich. Dopilnuje ona, aby prawo 
wspólnotowe było właściwie stosowane.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

W odniesieniu do wcześniejszego komunikatu Komisji należy podkreślić, że zgłoszone 
problemy były przedmiotem dwóch procedur sądowych prowadzonych przez Sąd Najwyższy 
Estremadury (Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, recursos 561/2007 i 753/2007).

Sędziowie i sądy krajowe są pierwszymi gwarantami prawidłowego wdrożenia prawa 
wspólnotowego i tradycyjnym kanałem kontroli legalności działań podejmowanych przez 
administracje krajowe. Ponadto procedury sądowe na szczeblu krajowym działają zgodnie 
z zasadą sprzeczności, która gwarantuje korygowanie ewentualnych nieprawidłowości 
lub problemów związanych ze złym wdrożeniem prawa wspólnotowego. 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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Komisja może zaczekać na wynik krajowej procedury sądowej, jeśli te same zdarzenia 
są przedmiotem analizy sędziów i sądów krajowych. Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich zaakceptował takie podejście w decyzji z dnia 22 grudnia 2009 r. związanej 
ze skargą 822/2009/BU. 

Ust. 33 wspomnianej decyzji wskazuje, że „Rzecznik Praw Obywatelskich podziela pogląd 
Komisji, zgodnie z którym za zapewnienie przestrzegania prawa UE przez państwa 
członkowskie odpowiadają przede wszystkim krajowe władze administracyjne lub sądowe. 
Po pierwsze, jest to korzystne dla obywateli, a, po drugie, prawo UE może być lepiej 
przestrzegane, jeśli związane z nim problemy i obawy rozstrzygane są przez władze krajowe. 
Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich uznaje za uzasadnione stanowisko Komisji dotyczące 
traktowania krajowych postępowań sądowych jako części procesu wdrażania w państwach 
członkowskich”.

Jeśli Komisja uzna za stosowne zaczekanie na wynik procedury krajowej, 
po uprawomocnieniu się orzeczeń krajowych, oceni sytuację i podejmie właściwe działania.

Komisja zamknęła sprawę w dniu 20 stycznia 2010 r. na podstawie wymienionych 
argumentów.


