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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: – Petycji 0451/2009, którą złożył Antonio Tortosa Gómez (Hiszpania) 
w sprawie prac, jakie mają być prowadzone przez władze miasta Madrytu 
i arcybiskupstwo w okolicach bazyliki San Francisco el Grande w Madrycie 
(Hiszpania) 

– Petycji 0725/2009, którą złożyła Teresa Sànchez (Hiszpania) w imieniu 
stowarzyszenia „Amigos de la Cornisa Vistillas”, wraz z 22 844 podpisami 
w sprawie projektu przebudowy strefy wokół drogi nad rzeką Manzanares

1. Streszczenia petycji

Petycja 0451/2009:
Władze miasta Madrytu oraz arcybiskupstwo planują przebudowę i poprawę terenu wokół 
bazyliki San Francisco el Grande, łącznie z budową nowej siedziby archidiecezji i biblioteki, 
a także inne ulepszenia w okolicy, w tym dwóch ulic. Jednak prace te będą miały wpływ na 
Parque de la Cornisa. Autor petycji sprzeciwia się wpływowi tego przedsięwzięcia 
na istniejące tereny zielone i zachowanie dziedzictwa historycznego. 

Petycja 0725/2009:
Składająca petycję sprzeciwia się planowi sporządzonemu przez władze miejskie 
i arcybiskupstwo w Madrycie (częściowy projekt przebudowy drogi nad rzeką Manazanares), 
zatwierdzonemu dnia 27 lutego 2009 r., który zakłada całkowitą przebudowę parku „Parque 
de la Cornisa”, strefy „Ronda de Segovia”, ogrodów seminarium oraz terenu przyległego 
do Bazyliki Św. Franciszka Wielkiego. Porozumienie zawarte z Arcybiskupstwem Madrytu 
umożliwia postawienie nowych budynków na terenie 25 000 m2. Parki i ogrody, które są 
obecnie chronione na mocy ogólnego planu rozwoju Madrytu, utracą ochronę. W wyniku 
realizacji omawianego projektu centrum Madrytu straci wiele stref zieleni, co zaszkodzi 
historycznemu centrum miasta, a w szczególności zabytkom archeologicznym i zabytkom 
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sklasyfikowanym jako dziedzictwo historyczne.

2. Dopuszczalność

Petycja 0451/2009 uznana została za dopuszczalną dnia 6 lipca 2009 r.
Petycja 0725/2009 uznana została za dopuszczalną dnia 30 września 2009 r.

Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Służby Komisji przeanalizowały informacje przekazane przez składających petycje w świetle 
prawa Wspólnoty Europejskiej, które mogłoby mieć zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Należy zauważyć, że Komisja otrzymała też pytanie pisemne (E-1763/09) skierowane 
w związku z tą sprawą przez Carlosa Carnero Gonzáleza. W tym pytaniu pisemnym 
szanowny pan poseł wyraża obawy dotyczące „Częściowego planu przebudowy urwistego 
brzegu rzeki Manzanares” w gminie Madryt. Podkreśla on negatywne skutki tego 
przedsięwzięcia dla środowiska oraz dziedzictwa Madrytu. Następnie wskazuje 
na ewentualne naruszenie przepisów prawa środowiskowego WE ze względu na brak oceny 
oddziaływania na środowisko tego planu przed przyjęciem go przez radę miejską Madrytu.

W zależności od cech rzeczonego przedsięwzięcia z zakresu planowania miejskiego w tej 
sprawie zastosowanie może mieć dyrektywa 2001/42/WE1w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko (znana jako dyrektywa w sprawie 
strategicznej oceny wpływu lub dyrektywa SEA) lub dyrektywa 85/337/EWG2w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne, zmieniona dyrektywą 97/11/WE3i dyrektywą 2003/35/WE4(znana jako 
dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko czy dyrektywa OOŚ). 

W celu zgromadzenia wszystkich szczegółów związanych z tą sprawą i zbadania kwestii 
poruszonych we wspomnianym pytaniu pisemnym, Komisja zwróciła się do właściwych 
władz hiszpańskich o przekazanie informacji dotyczących zgodności z odnośnymi wymogami 
wynikającymi ze wspólnotowego prawa ochrony środowiska.

Komisja będzie informować Komisję Petycji o dalszym rozwoju tej sprawy.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

W związku z pytaniem poselskim E-1763/09 i petycjami 451/2009 i 725/2009 Komisja 
zwróciła się do władz Hiszpanii o przekazanie uwag odnośnie do faktów przedstawionych 
przez posła i składających petycje, jak również odnośnie do wypełnienia w tym konkretnym 
                                               
1Dz.U. L 197 z 21.7.2001.
2Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
3Dz.U. L 073 z 14.3.1997.
4Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
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przypadku zobowiązań wynikających z prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony 
środowiska.

W odpowiedzi na wniosek Komisji władze hiszpańskie przesłały dwa sprawozdania 
opracowane przez region Madrytu i Urząd Miasta Madrytu wraz z licznymi załącznikami 
dotyczącymi poszczególnych czynności administracyjnych, prawnych i technicznych 
związanych z przedmiotową sprawą.

Podsumowując, władze hiszpańskie wyjaśniają główne założenia przedsięwzięcia z zakresu 
planowania miejskiego „Plan Parcial de Reforma Interior de la Cornisa del Río Manzanares”, 
które pociąga za sobą częściową zmianę ogólnego planu miejskiego zagospodarowania 
przestrzennego (PGOU) miasta Madrytu, zgodnie z umową podpisaną dnia 2 grudnia 2005 r. 
między Urzędem Miasta Madrytu a archidiecezją madrycką Kościoła katolickiego.

Częściowy projekt został zatwierdzony przez Urząd Miasta Madrytu dnia 27 lutego 2009 r. 
Odnośna decyzja została opublikowana w dzienniku urzędowym regionu Madrytu (BOCM) 
nr 89 z dnia 16 kwietnia 2009 r. W opinii władz hiszpańskich na etapie konsultacji 
społecznych przedsięwzięcie nie było przedmiotem sprzeciwu ze strony lokalnych 
mieszkańców. Punktowa zmiana PGOU Madrytu została zatwierdzona na mocy decyzji rządu 
regionalnego z dnia 4 października 2007 r., opublikowanej w BOCM nr 254 z dnia 
25 października 2007 r. Przedmiotowy plan umożliwi wzniesienie nowych budynków i 
obiektów kultury dla Kościoła katolickiego. Władze hiszpańskie wyjaśniają, że powierzchnia 
terenów zielonych nie ulegnie zmniejszeniu – wręcz przeciwnie, poważnie wzrośnie, 
podobnie jak liczba obiektów publicznych. W opinii władz hiszpańskich pozostałe kwestie, 
np. wpływ na krajobraz i zagrożenie hałasem, także zostały uwzględnione.

Władze hiszpańskie wyjaśniają też, że właściwe organy do spraw kultury zostały 
zaangażowane w przedsięwzięcie od jego początku, zgodnie z ustawą nr 10/1998 
o dziedzictwie historycznym regionu Madrytu. Obszar, o którym mowa, podlega bowiem 
specjalnej ochronie jako „Bien de Interés Cultural”. Dziedzictwo kulturowe, archeologiczne 
i historyczne miasta Madrytu zostało w związku z tym uwzględnione.

Jeżeli chodzi o ograniczanie skutków dla środowiska, władze hiszpańskie wyjaśniają, że 
przedmiotowy plan miejskiego zagospodarowania przestrzennego był przedmiotem procedury 
przeglądu środowiskowego, zgodnie z ustawą regionalną nr 2/2002 o ocenie oddziaływania 
na środowisko regionu Madrytu. Ocena wpływu na środowisko została zatem 
przeprowadzona. Regionalny Wydział ds. Środowiska wydał sprawozdanie dnia 22 maja 
2006 r. Władze regionalne szczegółowo opisują etapy wdrożonej procedury i podjęte 
czynności. Częściowy projekt zawiera sprawozdanie dotyczące środowiska (s. 178–376), w 
którym Urząd Miasta, jako organizator przedsięwzięcia, udowadnia przedsięwzięcie 
odpowiednich środków i przestrzeganie warunków dotyczących środowiska, ustalonych przez 
regionalny organ ds. środowiska.

Ponadto władze hiszpańskie wskazują, że stowarzyszenie „Amigos de la Cornisa Vistillas” 
(składający petycję) złożyło skargę administracyjną (nr 1229/2007) do Wyższego Trybunału 
Sprawiedliwości Madrytu w sprawie decyzji rządu regionalnego z października 2007 r. 
zatwierdzającej częściową zmianę PGOU. Postępowanie sądowe w sprawie skargi jest 
w toku.
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Komisja rozpatrzyła wszystkie informacje zawarte w przesłanej dokumentacji w świetle 
prawa Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska.

Analiza sprawy nie dała podstaw do stwierdzenia w przedmiotowym przypadku naruszenia 
prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska. Należy w każdym razie zauważyć, że 
przedmiotowe przedsięwzięcie z zakresu planowania miejskiego jest przedmiotem skargi 
administracyjnej do właściwego sądu hiszpańskiego, który będzie mógł wypowiedzieć się też na 
temat legalności tego przedsięwzięcia z punktu widzenia prawa krajowego. Komisja nie ma 
zatem podstaw do kontynuowania działań w przedmiotowym przypadku.


