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Dotyczy: Petycji 0071/2006 złożona przez José Manuela Dolóna Garcíę (Hiszpania) 
w sprawie podejrzenia o naruszenie przepisów szeregu dyrektyw z zakresu 
ochrony środowiska poprzez budowę parku wodno-rekreacyjnego w Punta la 
Víbora rozpoczętą przez gminę Torrevieja

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, radny gminy Torrevieja, protestuje przeciwko budowie parku wodno-
rekreacyjnego „Parque de Relajación-Balneario de Lodos” w bezpośrednim sąsiedztwie 
rezerwatu przyrody La Mata i lagun Torrevieja, rozpoczętej przez gminę bez zgody czy 
zezwolenia hiszpańskich władz administrujących wybrzeżem. Gminna polityka planowania 
przestrzennego powodowała systematyczne niszczenie rezerwatu przyrody, który jest także 
częścią obszaru ochrony ptaków. Paradoksalnie, burmistrz Torrevieja był równocześnie 
prezesem zarządu rezerwatu przyrody. Dla celów kwestionowanego przedsięwzięcia 
zaakceptowano ostatnio przekwalifikowanie ponad 1 700 000 m2 terenu otaczającego 
rezerwat, jak również wzniesienie zabudowań mieszkalnych. Realizacja przedsięwzięcia 
została tymczasowo wstrzymana przez władze administrujące wybrzeżem, a według 
doniesień prasowych burmistrz zapowiedział, że podejmie kroki administracyjne przeciwko 
tej decyzji. Składający petycję twierdzi, że tym samym Generalitat Valenciana zaakceptował 
naruszenie nie tylko dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, lecz także innych 
europejskich dyrektyw z zakresu ochrony środowiska. Nie dostarczono żadnych informacji, 
nie uwzględniono udziału opinii publicznej, nie udostępniono studium oddziaływania na 
środowisko ani nie przeprowadzono postępowania przetargowego. Składający petycję 
krytykuje w tym kontekście także bierną i niezdecydowaną postawę hiszpańskiego rządu 
centralnego, na skutek której jeden z budynków został już ukończony.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 30 maja 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
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o przekazanie informacji na mocy art. 192 ust. 4 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 10 listopada 2006 r.

Składający petycję, radny miasta Torrevieja (Alicante), twierdzi, że budowa kompleksu spa 
„Parque de Relajación-Balneario de lodos”, za którą odpowiedzialna jest rada miasta 
Torrevieja, została rozpoczęta bez zgody i właściwych zezwoleń wymaganych zgodnie 
z prawem hiszpańskim.

Omawiany kompleks spa byłby położony w pobliżu parku przyrody Lagunas de la Mata 
y Torrevieja, a składający petycję uważa, że spowodowałoby to zniszczenie terenów 
podmokłych, a przez to naruszyłoby dyrektywę 79/409/WE1 w sprawie ochrony dzikich 
ptaków. Składający petycję zwraca również uwagę na politykę rady miasta, która, jak 
twierdzi, ma doprowadzić do przekwalifikowania terenu i powstania nowych zabudowań 
mieszkalnych na terenie rezerwatu przyrody. 

Składający petycję twierdzi również, że zgodę na przedsięwzięcie wydano bez oceny 
oddziaływania na środowisko i że nie przeprowadzono procedury informowania 
społeczeństwa. W związku z tym składający petycję jest zdania, że miało miejsce naruszenie 
właściwego prawodawstwa europejskiego dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko.

Budowa kompleksu została obecnie wstrzymana przez władze przybrzeżne, które twierdziły, 
że nie jest ona zgodna z przepisami określonymi w hiszpańskiej ustawie o prawie 
przybrzeżnym.

Składający petycję krytykuje również pasywną postawę centralnych władz hiszpańskich, na 
skutek której jeden budynek został już ukończony.

Uwagi Komisji do argumentacji zawartej w petycji

Składający petycję twierdzi, że art. 3 dyrektywy ptasiej (dyrektywa 79/409/EWG) nie jest 
należycie stosowany.  Argumenty składającego petycję opierają się na wyroku Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie C-3/96 przeciwko Holandii 
dotyczącej niewystarczającego wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony zgodnie 
z przepisami dyrektywy ptasiej. 

Teren, na który przedsięwzięcie budowlane mogłoby mieć negatywny wpływ, (teren 
ES0000059 „Lagunas de la Mata y Torrevieja”) został jednak wyznaczony przez władze 
hiszpańskie jako obszar specjalnej ochrony zgodnie z przepisami dyrektywy ptasiej. Obszar 
ten został także wytypowany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty na mocy 
dyrektywy Rady 92/43/EWG2 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory (dyrektywa siedliskowa). Dlatego też poprzednie orzeczenie Trybunału dotyczące 
niewystarczającego wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony w Holandii nie ma 
zastosowania w przedmiotowej sprawie.
W odniesieniu do potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na teren wyznaczony zgodnie 

                                               
1 Dz.U. L 103 z 25.4.1979
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992
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z dyrektywą ptasią mają zastosowanie środki ochronne określone w art. 6 dyrektywy 
siedliskowej. Oznacza to, że każde przedsięwzięcie, które może w istotny sposób 
oddziaływać na wyznaczony teren, podlega ocenie. W świetle wniosków płynących z tej 
oceny właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po 
upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren. W przypadku oceny 
negatywnej, plan lub projekt może być realizowany jedynie wówczas, gdy nie istnieją 
rozwiązania alternatywne, gdy realizacja taka jest konieczna i  usprawiedliwiona interesem 
publicznym oraz gdy podjęte zostały wszystkie konieczne kroki kompensacyjne dla 
zapewnienia ogólnej spójności programu Natura 2000. 

Na podstawie informacji przedstawionych w petycji można wnioskować, że Regionalne 
Ministerstwo Ochrony Środowiska przeprowadziło ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko i uznało, że można wyrazić na nie zgodę, jednak z zastrzeżeniem szeregu 
warunków i środków. W oparciu o informacje przedstawione przez składającego petycję 
brakuje podstaw, by twierdzić, że przepisy dyrektywy siedliskowej nie są należycie 
stosowane.

Wymogi związane z oceną oddziaływania projektów na środowisko naturalne określono 
w dyrektywie Rady 85/337/EWG1 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa OOŚ), zmienionej 
dyrektywą 97/11/WE2 i 2003/35/WE3. Przedsięwzięcie, o którym informuje składający 
petycję, może wchodzić w zakres załącznika II pkt 12 lit. c) lub pkt 10 lit. b). W odniesieniu 
do przedsięwzięć wymienionych w załączniku II państwa członkowskie określają za pomocą 
badania indywidualnego albo określonych progów lub kryteriów, czy przedsięwzięcie 
podlega ocenie, ponieważ może znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. 
W przypadku gdy właściwe władze uznają, że przedsięwzięcie będzie znacząco oddziaływać 
na środowisko naturalne, musi zostać przeprowadzona ocena oddziaływania. 

Składający petycję twierdzi, że zgody na przedsięwzięcie udzielono bez wydania 
oświadczenia dotyczącego oddziaływania na środowisko i że nie przeprowadzono procedury 
informowania społeczeństwa. Zarzut ten zdaje się nie znajdować potwierdzenia 
w informacjach dołączonych do petycji, gdzie jest wspomniane, że oświadczenie dotyczące 
oddziaływania na środowisko zostało wydane w styczniu 2003 r. Z dołączonych dokumentów 
wynika również, że procedura informowania społeczeństwa miała miejsce. 

Wnioski

Z informacji przedstawionych przez składającego petycję Komisja wywnioskowała, że 
brakuje wyraźnych dowodów potwierdzających, że w przypadku przedsięwzięcia „Parque de 
Relajación-Balneario de lodos” miało miejsce naruszenie właściwego prawodawstwa UE.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Komisja rozpatrzyła nowe dowody przedstawione przez składającego petycję dla 
uzasadnienia wniosku o naruszenie w omawianym przypadku prawodawstwa UE w zakresie 
                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985
2 Dz.U. L 73, z 14.3.1997
3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003
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ochrony środowiska naturalnego. Na przedstawione informacje dodatkowe składają się 
w większości kopie protokołów posiedzeń rady gminy Torrevieja i związanych ze sprawą 
artykułów prasowych pochodzących od jednej z regionalnych partii politycznych. Komisja 
wciąż jednak nie jest w stanie określić naruszenia prawodawstwa UE w zakresie ochrony 
środowiska, w związku z czym treść jej pierwszej odpowiedzi jest nadal aktualna.


