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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1519/2008, którą złożył Matías Cuadrado González (Hiszpania), 
w sprawie budowy osiedla mieszkaniowego w miejscowości Horche, 
Guadalajara (Hiszpania), w pobliżu zakładu przetwórstwa drobiarskiego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się przeznaczeniu gruntów w miejscowości Horche 
(Guadalajara), sąsiadujących z zakładem przetwórstwa drobiarskiego, pod budowę osiedla 
mieszkaniowego. Zdaniem składającego petycję rada gminy powinna przeprowadzić ocenę 
oddziaływania na środowisko, aby ocenić słuszność budowy osiedla mieszkaniowego 
w sąsiedztwie zakładu przetwórstwa drobiarskiego, którego emisje mogą okazać się 
szkodliwe dla zdrowia (a tym samym naruszać dyrektywę Rady 96/62/WE z dnia 27 września 
1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza i dyrektywę Rady 
96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Składający petycję, w imieniu „Explotaciones Avícolas Alcarria, S.L.”, wyraża swój sprzeciw 
odnośnie do planu budowy osiedla mieszkaniowego w pobliżu będącego jego własnością 
zakładu przetwórstwa drobiarskiego, w miejscowości Horche, prowincji Guadalajara we 
wspólnocie autonomicznej Kastylia-La Mancha w Hiszpanii.
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Składający petycję uważa, że nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko w celu 
oceny słuszności budowy osiedla mieszkaniowego w sąsiedztwie zakładu przetwórstwa 
drobiarskiego.

Uwagi Komisji

Komisja przeanalizowała informacje przekazane przez składającego petycję w świetle 
przepisów unijnych w zakresie ochrony środowiska, które mogą mieć zastosowanie w tym 
przypadku.

Należy zauważyć, że dyrektywa 85/337/EWG1 z późniejszymi zmianami (znana jako 
dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywa OOŚ) może mieć 
zastosowanie w tej sprawie. W przedmiotowej dyrektywie przewiduje się przeprowadzanie 
oceny oddziaływania na środowisko niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych. 
W dyrektywie OOŚ wprowadza się rozróżnienie na tak zwane przedsięwzięcia z załącznika I, 
które zawsze muszą podlegać procedurze OOŚ, oraz przedsięwzięcia z załącznika II, 
w przypadku których państwa członkowskie, na podstawie indywidualnej oceny danego 
przedsięwzięcia lub progów bądź kryteriów określonych w krajowym ustawodawstwie 
transponującym, decydują, czy dane przedsięwzięcie ma być przedmiotem OOŚ.

Należy zauważyć, że „Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając 
budownictwo centrów handlowych i parkingów”, figurują w pkt 10 lit. b) załącznika II do 
dyrektywy OOŚ.

Z drugiej jednak strony w przypadku planu zagospodarowania przestrzennego dla danej 
gminy mogą mieć też zastosowanie przepisy dyrektywy 2001/42/WE2 w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko (znanej jako dyrektywa w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywa SEA).

Obie dyrektywy (SEA i OOŚ) służą podobnym celom, tak aby promować trwały rozwój 
i udział społeczny oraz uwzględniać środowisko w ramach procesu podejmowania decyzji.

Wnioski

Aby poznać szczegóły sprawy, Komisja zwróciła się do właściwych władz hiszpańskich 
o dostarczenie informacji na temat przestrzegania odnośnych wymogów zawartych 
w przepisach prawa UE w dziedzinie środowiska. Wystosowane do władz hiszpańskich pismo 
Komisji dotyczyło w szczególności sposobu zastosowania przepisów dyrektyw OOŚ oraz 
SEA.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

W poprzednim komunikacie Komisja Europejska poinformowała Komisję Petycji Parlamentu 
Europejskiego o przepisach unijnych w dziedzinie ochrony środowiska, które mogłyby 
                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40; Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5; Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17; Dz.U. L 140 z 
5.6.2009, s. 114.
2 Dz.U. L 197 z 21.7.2001.
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znaleźć zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Chodzi konkretnie o dyrektywę 
85/337/EWG1 (w sprawie oceny oddziaływania na środowisko) i o dyrektywę 2001/42/WE2

(w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko). 

W związku z przedmiotową petycją służby Komisji zwróciły się do władz hiszpańskich 
w celu uzyskania komentarzy na temat faktów, o których donosi składający petycję, jak 
również na temat zastosowania prawa unijnego z zakresu ochrony środowiska w tym 
konkretnym przypadku.

Władze hiszpańskie przesłały sprawozdania opracowane przez wspólnotę autonomiczną 
Kastylia-La Mancha, a mianowicie sprawozdanie Dyrekcji Generalnej ds. Oceny 
Oddziaływania na Środowisko Regionalnego Departamentu ds. Rolnictwa i Środowiska, jak 
również sprawozdanie Regionalnego Departamentu ds. Zagospodarowania Przestrzennego 
i Mieszkalnictwa. Władze hiszpańskie przesłały równocześnie sprawozdanie w tej sprawie 
opracowane przez władze miejscowości Horche.

Podsumowując, władze hiszpańskie opisują główne założenia przedmiotowego projektu 
zagospodarowania przestrzennego, fakty poprzedzające oraz działania administracyjne 
i środowiskowe podjęte do tej pory. Wyjaśniają też, jakie środki zostały przyjęte w celu 
zapewnienia właściwego wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa unijnego 
w dziedzinie ochrony środowiska.

Władze regionalne zaznaczają, że w dniu 24 sierpnia 2005 r. delegatura prowincji 
Guadalajara regionalnego departamentu ds. środowiska otrzymała wniosek o wszczęcie 
procedury oceny oddziaływania na środowisko tego projektu o nazwie „Proyecto de 
Urbanización del Sector 18 de Horche (Guadalajara)”. Dokumentacja otrzymała numer 
referencyjny GU-178/05.

Projekt polega na zabudowaniu 28,6 hektara w sektorze 18., który w miejscowym planie 
zagospodarowania Horche jest klasyfikowany jako nadający się na budowę osiedla 
mieszkaniowego, a mianowicie na wybudowanie 896 mieszkań.

Władze regionalne tłumaczą, że zastosowały ustawę regionalną 5/1999 o ocenie 
oddziaływania na środowisko w Kastylii-La Mancha, zgodnie z procedurą przewidzianą 
w dekrecie 178/2002 zatwierdzającym przepisy wykonawcze do tejże ustawy. Chodzi 
o regionalne ustawodawstwo transponujące dyrektywę 85/337/EWG, które obowiązywało 
w tamtym czasie. Należy zwrócić uwagę, że w tego typu projektach każdy przypadek 
analizowany jest indywidualnie, co pozwala zdecydować, czy dany projekt powinien 
stanowić przedmiot formalnej procedury oceny oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie decyzji z dnia 3 października 2005 roku delegatura prowincji Guadalajara 
regionalnego departamentu ds. środowiska stwierdziła, że formalna procedura oceny 
                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne; zmieniona dyrektywami 97/11/WE, 
2003/35/WE i 2009/31/WE. Dz.U. L 175 z 5.7.1985; Dz.U. L 73 z 14.3.1997; Dz.U. L 156 z 25.6.2003; Dz.U. 
L 140 z 5.6.2009.

2 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko. Dz.U. L 197 z 21.7.2001.
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oddziaływania na środowisko nie jest konieczna w przypadku tego projektu. Uzasadniona 
decyzja została opublikowana w dzienniku urzędowym Kastylii-La Manchy – nr 209 z dnia 
19 października 2005 roku (strony 18.633-18.634).

Z dokumentacji wynika więc, że właściwe władze zastosowały mechanizm screeningu, 
przewidziany w dyrektywie 85/337/EWG w odniesieniu do projektów wymienionych 
w załączniku II.

Ponadto władze regionalne wyjaśniają, że miejscowy plan zagospodarowania (POM) Horche, 
który przewidywał już zabudowę przedmiotowego obszaru, został poddany wstępnej 
procedurze oceny oddziaływania na środowisko, przewidzianej w wyżej wymienionych 
przepisach regionalnych dotyczących planów i programów. Chodzi o ocenę wynikającą 
z dyrektywy 2001/42/WE, która, mimo to, pod względem prawnym nie ma zastosowania do 
POM, ponieważ jego realizacja rozpoczęła się przed dniem 21 lipca 2004 roku, czyli zanim 
ocena tego rodzaju zaczęła obowiązywać zgodnie z art. 13 tej dyrektywy. Wspomnianą 
procedurę zakończyła decyzja z dnia 17 listopada 2003 roku, którą podjęły regionalne władze 
odpowiedzialne za ochronę środowiska. Ostateczne zatwierdzenie POM dotyczącego Horche 
przez komisję do spraw planowania miejskiego w prowincji Guadalajara zostało 
opublikowane w dzienniku urzędowym Kastylia-La Mancha z dnia 16 listopada 2004 roku i 
z dnia 29 grudnia 2004 roku.

Władze hiszpańskie dostarczyły kopie wspomnianych wyżej decyzji, jak również kopie 
decyzji opublikowanych w dzienniku urzędowym (DOCM).

Władze miejskie wskazują, że w związku ze wstępną oceną POM dotyczącego Horche 
i wyżej wymienionymi działaniami administracyjnymi plan zagospodarowania 
przestrzennego (PAU) sektora 18. został zatwierdzony ostatecznie na posiedzeniu władz 
miejscowości Horche w dniu 20 kwietnia 2006 roku. Władze miejskie dodają, że w trakcie 
tych działań ze strony właściciela zakładu przetwórstwa drobiarskiego, o którym mowa, czyli 
ze strony składającego przedmiotową petycję nie wpłynął żaden zarzut. 

Władze hiszpańskie zaznaczają, że przedmiotowy projekt zagospodarowania przestrzennego, 
po uzyskaniu wszystkich wymaganych zezwoleń i licencji, jest aktualnie w trakcie realizacji.

Wnioski

Służby Komisji przeanalizowały argumenty i informacje przekazane przez składającego 
petycję w związku z przedmiotowym przedsięwzięciem, w świetle mającego zastosowanie 
prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska i uwzględniając odpowiedź władz hiszpańskich.

Z analizy dokumentacji wynika, że właściwe władze hiszpańskie przedsięwzięły środki 
w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektyw 85/337/EWG i 2001/42/WE 
w omawianym przypadku.

Podsumowując, analiza sprawy nie dała podstaw do stwierdzenia naruszenia obowiązującego 
prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska. Komisja nie ma zatem podstaw do kontynuowania 
działań w przedmiotowym przypadku.


