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Komisja Petycji

11.2.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0774/2008, którą złożyła María Jesus Peréx Agorreta (Hiszpania) 
w imieniu „Departamento de Historia Antigua-UNED” (Wydziału Historii 
Starożytnej UNED), w sprawie ochrony środowiska naturalnego i 
kulturowego w Sorii i Numancii w Castilla y León w północnej Hiszpanii

Petycji 0862/2008, którą złożył Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada 
(Hiszpania), w sprawie ochrony naturalnego i kulturowego środowiska w 
Sorii i Numancii w Castilla y León w północnej Hiszpanii

Petycji 1686/2008, którą złożył Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada 
(Hiszpania), w sprawie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego 
obszaru Soria i Numancia, Castilla y León w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji 0774/2008

Składający petycję odnosi się do planowanej budowy „miasta środowiskowego” w Sorii. 
Termin ten uważa on za niewłaściwy, ponieważ teren budowy, Soto de Garray, został 
sklasyfikowany jako obszar chroniony z zakazem budowy i mieści się na terenie mającym 
znaczenie dla Wspólnoty oraz obszarze specjalnej ochrony ptaków, gdzie w skład ptasiej 
populacji wchodzą bociany. Przedsięwzięcie obejmuje budowę ponad 700 mieszkań, kilku 
hoteli oraz parku biznesowego (Polígono Industrial Soria II). Składający petycję twierdzi też, 
że przedmiotowe przedsięwzięcie i powiązane z nim działania będą miały wyjątkowo 
negatywny wpływ na pobliski obszar Numancia, który ma znaczenie historyczne 
i archeologiczne. Dlatego wzywa on Parlament Europejski do podjęcia działań i sprawdzenia, 
czy przepisy prawodawstwa UE w tej dziedzinie są przestrzegane w odniesieniu do 
wspomnianego przedsięwzięcia.

Streszczenie petycji 0862/2008
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Składający petycję posiada część gruntu, który został wywłaszczony w związku z budową 
w Sorii „miasta przyjaznego środowisku”. Uważa on ten opis za niewłaściwy, biorąc pod 
uwagę, że obszar budowy, Soto de Garray, został sklasyfikowany jako teren chroniony 
z zakazem budowy. Wchodzi on bowiem w skład obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków, między innymi z populacją bocianów. 
Przedsięwzięcie obejmuje budowę ponad 700 mieszkań, kilku hoteli oraz strefy przemysłowej 
(Polígono Industrial Soria II). Składający petycję zaznacza też, że rzeczone projekty 
i powiązane z nimi działania będą miały szczególnie negatywny wpływ na sąsiedni obszar 
Numancia, który jest ważny z historycznego i archeologicznego punktu widzenia. Dlatego 
składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań i sprawdzenie, 
czy przedmiotowe przedsięwzięcie jest zgodne z przepisami prawodawstwa UE mającymi 
zastosowanie w tym sektorze.

Streszczenie petycji 1686/2008

Składający petycję jest właścicielem części obszaru (Finca el Cabezo), który ma ulec 
wywłaszczeniu w związku z pracami budowlanymi obejmującymi budowę 700 mieszkań, 
kilku hoteli i strefy przemysłowej (Polígono Industrial Soria II). Obowiązkowe nabycie 
„w interesie publicznym” zostało przyznane spółce z udziałem kapitału publicznego 
GESTURCAL, bez poszanowania przepisów dyrektywy 2004/18/WE w sprawie udzielania 
zamówień publicznych. Przedsięwzięcie inwestycyjne na obszarach miejskich uniknęło 
uprzedniej oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym naruszona została dyrektywa 
2001/42/WE. Ponadto obszar wybrany pod inwestycję znajduje się na specjalnym obszarze 
ochrony ptactwa, gdzie żyje populacja orłów Bonellego i pustułek, co stoi w sprzeczności 
z dyrektywą s iedl iskową 92/43/WE. Składający petycję utrzymuje również, 
że przedsięwzięcie inwestycyjne będzie miało szczególnie niekorzystny wpływ na sąsiedni 
obszar Numancia, który ma istotne znaczenie historyczne i archeologiczne (rzymskie ruiny 
z czasów oblężenia dokonanego przez Scypiona Afrykańskiego i romańskie pozostałości 
w San Juan de Duero). Dlatego zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zainterweniowanie 
i sprawdzenie, czy przedmiotowe przedsięwzięcie jest zgodne z odpowiednimi przepisami 
prawa wspólnotowego.

2. Dopuszczalność

Petycja 0774/2008 uznana została za dopuszczalną w dniu 23 października 2008 r. Petycja 
0862/2008 uznana została za dopuszczalną w dniu 11 listopada 2008 r. Petycja 1686/2008 
uznana została za dopuszczalną w dniu 26 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Petycja

Składający petycje skarżą się na dwa projekty: planowaną budowę „miasta środowiskowego” 
w Soto de Garray (Soria) i parku biznesowego Soria II (117 ha) w Cabezo w gminie Soria.

Zdaniem składających petycje „miasto środowiskowe” w Soria, Soto de Garray, ma 
negatywny wpływ na obszar mokradeł położonych u zbiegu rzek Duero i Tera, gdzie 
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występuje obfitość gatunków roślin nadrzecznych, zwłaszcza brzóz, i gdzie znajdują się 
tereny gniazdowania różnych gatunków ptaków, zwłaszcza bocianów. Przedsięwzięcie 
obejmuje budowę pięciu oszklonych konstrukcji, 800 mieszkań, hoteli, biur itp., co będzie 
miało nie tylko negatywny wpływ na środowisko, lecz także bardzo poważny wpływ na 
walory wizualne wyjątkowych terenów archeologicznych w Numancii.

Jeśli chodzi o projekt parku biznesowego Soria II, składający petycje twierdzą, że stanowi on 
poważne zagrożenie dla krajobrazu kulturowego i że nie przeprowadzono żadnej oceny 
oddziaływania na środowisko ani analizy gospodarczej. Soria II jest położona tylko 
400 metrów od rzymskiego obozowiska La Rasa – będącego częścią umocnień oblężniczych 
Scypiona, które wraz z Numancią zostały uznane za mające duże – i jej budowa będzie miała 
negatywny wpływ na inne miejsca uznane za mające duże znaczenie kulturowe. Park 
biznesowy będzie miał zatem nieodwracalne skutki dla wspomnianego środowiska.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisji znane są problemy poruszone przez składających petycje, które były także 
przedmiotem skargi złożonej do Komisji.

Komisja zbadała już projekt budowy „miasta środowiskowego” w kontekście skargi 
2007/2105, biorąc w szczególności pod uwagę potencjalne naruszenie dyrektyw Rady 
92/43/EWG1z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory oraz 79/409/EWG2z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa. Służby Komisji nie mogły stwierdzić żadnych znaczących skutków projektu dla 
terenów należących do sieci Natura 2000 i skarga została umorzona dnia 15 czerwca 2008 r.

Projekt nie jest zlokalizowany na terenie należącym do sieci Natura 2000. Dwie przesłanki 
zostały ustalone p r z e d  wyborem alternatyw analizowanych przez przedsiębiorcę 
budowlanego: a) budowa nie powinna znajdować się w odległości większej niż 8 km od Sorii; 
i b) przedsięwzięcie nie powinno być zlokalizowane na obszarze chronionym, maksymalna 
odległość od terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty „Riberas del Duero y sus afluentes” 
nie może być większa niż 2 km, a spadek większy niż 8%.

Projekt jest podzielony na sektory (sekcje), budynki są wolno stojące, a zagęszczenie 
minimalne. 

Projekt został poddany ocenie oddziaływania na środowisko, która zakończyła się deklaracją 
w przedmiocie skutków dla środowiska, zatwierdzoną rezolucją z dnia 10 listopada 2006 r. 
(BOCyL – regionalny dziennik urzędowy – z dnia 17 listopada 2006 r.). Jak wynika ze 
wspomnianej deklaracji w przedmiocie skutków dla środowiska, w ocenie oddziaływania na 
środowisko uwzględniono między innymi następujące czynniki środowiskowe: glebę, wodę, 
powietrze, klimat, krajobraz, florę, faunę (w tym ochronę gatunków, potencjał siedlisk 
i możliwe oddziaływanie na chronione ekosystemy), zasoby materialne i dziedzictwo 
kulturowe (dziedzictwo archeologiczne i kulturowe). W punkcie 2 deklaracji w przedmiocie 
skutków dla środowiska, dotyczącym ochrony dziedzictwa historycznego, stwierdza się 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2 Dz.U. L 103 z 25.4.1979.
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ponadto, że „jeżeli podczas wykopów przypadkowo dojdzie do odkrycia znalezisk, to znaczy 
przedmiotów i materialnych pozostałości o wartości dla dziedzictwa kultury Kastylii i Leonu, 
należy zastosować procedurę opisaną w art. 60 ustawy 12/2002 z dnia 11 lipca, w sprawie 
dziedzictwa kultury Kastylii i Leonu”.

Projekt parku biznesowego Soria II jest obecnie analizowany. W tym kontekście Komisja 
zwróciła się do władz hiszpańskich o informacje dotyczące dyrektywy 85/337/EWG 
zmienionej dyrektywą 97/11/WE i 2003/35/WE, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na 
Numancię i dawne obozowiska rzymskie. 
Wnioski

Komisja uważa, że projekt „miasta środowiskowego” nie narusza prawodawstwa Wspólnoty 
w zakresie ochrony środowiska, i zażądała od władz hiszpańskich informacji dotyczących 
oceny oddziaływania na środowisko projektu Soria II pod kątem Numancii i oficjalnie 
uznanych zasobów kulturowych. Komisja będzie monitorować rozwój projektu.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Projekt „miasta środowiskowego”

Komisja podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w poprzednim komunikacie pisemnym 
w odniesieniu do projektu „miasta środowiskowego”.

Plan urbanistyczny Soria II

W następstwie pytania pisemnego E-6192/08 skierowanego przez posła Davida 
Hammersteina Mintza Komisja rozpoczęła dochodzenie w kontekście EU PILOT, pod 
numerem 237/08. 

Komisja zadała władzom hiszpańskim szereg pytań dotyczących stosowania w omawianym 
przypadku przepisów dyrektywy 2001/42/WE w sprawie strategicznej oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko. Komisja zapytała również, czy przedmiotowy 
projekt może mieć wpływ na obszary Natura 2000.

Władze hiszpańskie wyjaśniły, że postanowienia w sprawie strategicznej oceny wpływu na 
środowisko nie miały zastosowania do modyfikacji planu urbanistycznego Sorii na podstawie 
jednoznacznej i uzasadnionej decyzji opublikowanej w regionalnym dzienniku urzędowym 
(BOCyL nr 81 z dnia 27.04.2007 r.). Powodem takiego stanu jest fakt, że zgodnie 
z hiszpańską transpozycją art. 3 ust. 3 sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko 
w odniesieniu do planów i programów obejmujących wykorzystanie niewielkich obszarów na 
szczeblu lokalnym oraz do nieznacznych modyfikacji planów i programów jest wymagane 
jedynie w sytuacji, gdy państwa członkowskie określą, że takie plany i programy mogą 
wywierać znaczący wpływ na środowisko. We wspomnianej decyzji podano szczegółowe 
informacje i powody, które jasno uzasadniają, dlaczego w tym przypadku strategiczna ocena 
wpływu na środowisko jest zbędna. Z decyzji jasno wynika, że modyfikacja planu nie miała 
wpływu na żaden obszar należący do sieci Natura 2000. Ponadto w decyzji wyjaśniono 
również, że podział na strefy przemysłowe, będący elementem modyfikacji planu 
urbanistycznego, zostanie poddany ocenie oddziaływania na środowisko.
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We wspomnianej decyzji stwierdzono również, że na obszarze objętym planem 
urbanistycznym Soria II nie znajdują się żadne skatalogowane tereny archeologiczne.

W związku z powyższym Komisja nie jest uprawniona do podejmowania jakichkolwiek 
działań w tej sprawie.

Aspekty dotyczące zamówień publicznych

Kwestie opisane w przedmiotowych petycjach są w pewnym stopniu powiązane z kwestiami 
rozpatrywanymi w kontekście postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wszczętego przez Komisję przeciw Hiszpanii w odniesieniu do niezgodności 
walencjańskiej ustawy o działalności urbanistycznej (dawniej LRAU, obecnie LUV) 
z unijnymi przepisami w zakresie zamówień publicznych. W dniu 27 czerwca 2007 r. 
Komisja podjęła decyzję o skierowaniu tej sprawy do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości; sprawa otrzymała sygnaturę C-306/08 Komisja przeciwko  Hiszpanii1.

Przedmiotem wspomnianego postępowania o uchybienie jest szereg elementów 
walencjańskiej ustawy o działalności urbanistycznej. Są one kwestionowane przez Komisję, 
ponieważ Komisja jest zdania, że zintegrowane programy działania (PAI) powinny być 
przyznawane z pełnym poszanowaniem unijnych przepisów i zasad dotyczących zamówień 
publicznych.

Komisja pragnie podkreślić, że wspomniane postępowanie o uchybienie dotyczy jedynie 
naruszenia przepisów UE w zakresie zamówień publicznych. Nie kwestionuje się w nim 
postanowień walencjańskiej ustawy o działalności urbanistycznej odnoszących się do 
kompetencji władz lokalnych w zakresie wywłaszczania, ponieważ kwestie te nie należą do 
kompetencji Wspólnoty, zgodnie z art. 295 Traktatu WE odnoszącym się do zasad prawa 
własności w państwach członkowskich.

W interesie składających petycje – na co wskazano już w odpowiedzi na pytanie ustne O-
031/07 oraz pytanie pisemne E-4434/07 – nie można wykluczyć na tym etapie, że opisany 
powyżej przypadek Walencji nie stanie się w pewnym zakresie przypadkiem testowym dla 
Komisji, obejmującym tym samym również kwestie zgłaszane przez składających petycje. 
W tych okolicznościach Komisja przeanalizuje kolejne możliwości działania w odniesieniu 
do innych hiszpańskich ustaw regionalnych dotyczących działalności urbanistycznej dopiero, 
gdy Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyda wyrok w tej sprawie. 

Wnioski
Zdaniem Komisji ani projekt „miasta środowiskowego”, ani plan urbanistyczny Soria II nie 
naruszają wspólnotowych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

                                               
1Zob. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących rozwoju tej 
sprawy.
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W odniesieniu do ewentualnego stosowania wspólnotowych zasad dotyczących zamówień 
publicznych Komisja, w interesie składającej petycję, przypomina jej swoje stanowisko 
w sprawie C-306/08 Komisja przeciwko Hiszpanii1.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Komisja przeanalizowała dodatkową dokumentację przekazaną przez składającego petycję, 
jednak wciąż nie może stwierdzić naruszenia prawodawstwa UE z zakresu ochrony 
środowiska naturalnego i utrzymuje argumenty przedstawione w swoim wcześniejszym 
komunikacie.

                                               
1Zob. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących rozwoju tej 
sprawy.


