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Komisja Petycji

24.10.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0429/2010, którą złożył Robert Houlistonse (Wielka Brytania) 
w imieniu „Partido para Orihuela Costa”, z 7000 podpisów, w sprawie 
projektu inwestycyjnego Cala Mosca na obszarach miejskich w Orihueli, 
Walencja

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się projektowi inwestycyjnemu Cala Mosca na obszarach 
miejskich, który przewiduje budowę 1500 nowych domów na wybrzeżu w miejscowości 
Orihuela. Składający petycję wskazuje, że planowane prace mają być prowadzone na 
chronionym obszarze nadbrzeżnym w pobliżu rezerwatu przyrody Sierra de Escalona.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

W imieniu „Partido para Orihuela Costa” (C.L.A.R.O.) składający petycję wyraża sprzeciw 
wobec nowego projektu inwestycyjnego w Cala Mosca, na wybrzeżu w gminie Orihuela w 
prowincji Alicante we „Wspólnocie Walenckiej” w Hiszpanii.

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku ze znaczącym negatywnym wpływem 
tego przedsięwzięcia na środowisko naturalne.  Wyjaśnia on, że przedsięwzięcie to 
przewiduje wybudowanie 1500 nowych domów i mieszkań w pobliżu wybrzeża.  Składający 
petycję podkreśla, że przedsięwzięcie to doprowadzi do zniszczenia ostatniego obszaru 
nadmorskiego na wybrzeżu Orihuela, który nadal znajduje się w dobrym stanie.  Składający 
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petycję podkreśla, że wykonano już prace infrastrukturalne w celu przygotowania ulic i 
chodników.  

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Służby Komisji przeanalizowały informacje przekazane przez składającego petycję w świetle 
prawa środowiskowego UE, które może mieć zastosowanie w tej sprawie.

W dyrektywie 85/337/EWG1 z późniejszymi zmianami (znanej jako dyrektywa w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywa OOŚ) zawarte są przepisy dotyczące 
przeprowadzania 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 być przedmiotem 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.  Kiedy 
przeprowadzana jest ocena indywidualna bądź ustanawiane są progi lub kryteria, należy 
uwzględnić odnośne kryteria wyboru określone w załączniku III do przedmiotowej 
dyrektywy.  Obejmują one cechy przedsięwzięcia, jego lokalizację i cechy potencjalnego 
oddziaływania.

W przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku I procedura OOŚ jest zatem 
obowiązkowa.  W przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku II państwa 
członkowskie, przed wydaniem zezwolenia na inwestycję, muszą stwierdzić, czy 
przedsięwzięcia te mogą znacząco oddziaływać na środowisko.  Ustalenia te należy podać do 
wiadomości publicznej.

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.  Ponadto pkt 12 lit. c) załącznika II obejmuje „Ośrodki wypoczynkowe i 
kompleksy hotelowe poza obszarami miejskimi wraz z inwestycjami towarzyszącymi”.

Zastosowanie procedury OOŚ zapewnia określenie skutków środowiskowych przedsięwzięć i 
dokonanie ich oceny, zanim właściwy organ wyda zezwolenie na inwestycję.  Społeczeństwo 
może wyrazić opinię na ten temat, a wszystkie takie konsultacje muszą być wzięte pod 
uwagę.  Opinia publiczna powinna zostać także poinformowana o treści zezwolenia na 
inwestycję.

Co więcej, 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).

                                               
1 Dyrektywa 85/337/EWG (Dz.U. L 175 z 5.7.1985) zmieniona dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. L 073 z 14.3.1997), 
dyrektywą 2003/35/WE (Dz.U. L 156 z 25.6.2003) oraz dyrektywą 2009/31/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009).

2 Dyrektywa 2001/42/WE (Dz.U. L 197 z 21.7.2001).
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Obie dyrektywy (SEA i OOŚ) służą podobnym celom, tak aby promować trwały rozwój 
i udział społeczny oraz uwzględniać środowisko w procesie podejmowania decyzji.

Jeśli chodzi o dyrektywy dotyczące ochrony przyrody (dyrektywę ptasią 2009/147/WE1 oraz 
dyrektywę siedliskową 92/43/EWG2, miałyby one zastosowanie, gdyby rzeczone 
przedsięwzięcie mogło w istotny sposób oddziaływać na jakikolwiek obszar Natura 2000. 
Należy zauważyć, że według składającego petycję przedmiotowe przedsięwzięcie może 
oddziaływać na teren mający znaczenie dla Wspólnoty (SCI) „Cabo de Roig (ES 5213033)”.

Aby wyjaśnić szczegóły sprawy, Komisja zwróci się do właściwych władz hiszpańskich o 
dostarczenie informacji na temat przestrzegania odnośnych wymogów zawartych w 
przepisach prawa UE w zakresie ochrony środowiska.  Komisja wystąpi zwłaszcza do władz 
hiszpańskich z zapytaniem, w jaki sposób stosują one przepisy dyrektyw OOŚ, SEA oraz 
dyrektyw dotyczących ochrony przyrody.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 26 października 2011 r.

Służby Komisji zwróciły się do władz Hiszpanii w celu uzyskania komentarzy odnoszących 
się do informacji podanych przez składającego petycję, jak również do zastosowania w tym 
konkretnym przypadku prawa unijnego w dziedzinie ochrony środowiska.

W odpowiedzi na tę prośbę władze Hiszpanii przekazały Komisji raporty sporządzone w tej 
sprawie przez autonomiczny region Walencji oraz przez gminę Orihuela.

Po rozpatrzeniu dokumentacji służby Komisji wystosowały do hiszpańskich władz kolejne 
pismo w celu uzyskania dodatkowych, bardziej szczegółowych informacji o krokach 
podjętych w związku z omawianym projektem urbanistycznym. Te dodatkowe informacje są 
niezbędne do zakończenia analizy przedmiotowej sprawy.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 24 października 2012 r.

Petycja ta była przedmiotem wielokrotnej wymiany informacji między służbami Komisji i 
właściwymi władzami Hiszpanii. W odpowiedzi na ostatnią prośbę służb Komisji władze 
Hiszpanii przekazały Komisji nowe raporty sporządzone w tej sprawie przez autonomiczny 
region Walencji oraz przez gminę Orihuela.

W rezultacie końcowej analizy dokumentacji należy podkreślić w skrócie następujące punkty:

Wspomniane przedsięwzięcie urbanizacyjne Proyecto de Urbanización de la Unidad de 
Ejecución 2 del Sector D-1 „La Mosca – La Campana” znane także pod nazwą Proyecto 
Alameda del Mar zostało zatwierdzone na posiedzeniu ogólnym gminy Orihuela w dniu 13 
lutego 2007 r.

                                               
1 Dyrektywa 2009/147/WE (Dz.U. L 20 z 26.1.2010) ujednolicająca dyrektywę 79/409/EWG w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103 z 25.4.1979).
2 Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 
22.7.1992).
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Ten projekt został zatwierdzony bez uprzedniego przeprowadzenia procedury oceny wpływu na 
środowisko.  Należy odnotować, że jest to rodzaj projektu, o którym mowa w załączniku II do 
dyrektywy 2011/92/UE1 (ocena wpływu na środowisko).

W pierwszych odpowiedziach władze hiszpańskie uzasadniały decyzję tym, że przedmiotowe 
przedsięwzięcie urbanizacyjne wynika z planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Orihuela, którego okres konsultacji publicznych (1984 r.) poprzedzał przyjęcie dyrektywy 
85/337/EWG.  Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Orihuela został ostatecznie 
zatwierdzony w 1990 roku.

Władze regionalne dodały, że – w każdym razie – niektóre warunki środowiskowe zostały 
określone decyzją dyrektora generalnego regionu ds. transportu, portów i wybrzeża z dnia 30 
maja 2006 r., która miała na celu ograniczenie skutków projektu na strefę przybrzeżną.

Ponadto władze hiszpańskie zwróciły uwagę, że dyrektywy wspólnotowe dotyczące ochrony 
przyrody, dyrektywa ptasia2 i dyrektywa siedliskowa3, nie miałyby zastosowania w tym 
przypadku, ponieważ projekt urbanizacyjny nie ma wpływu na żaden obszar Natura 2000.

Z dokumentacji wynika, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia urbanizacyjnego 
rozpoczęła się, lecz obecnie została wstrzymana.

W odpowiedzi na wniosek Komisji władze regionalne zobowiązały się, w swojej ostatniej 
odpowiedzi, do przeprowadzenia szczegółowej analizy tego przypadku (screening), aby określić, 
czy projekt ten musi zostać poddany procedurze oceny wpływu na środowisko, biorąc pod 
uwagę kryteria określone w dyrektywie 2011/92/UE.

W rzeczywistości analiza ta została już rozpoczęta i jest w trakcie realizacji.  Zasięgnięto opinii 
poszczególnych zainteresowanych władz i administracji, tak aby mogły się na ten temat 
wypowiedzieć.  W wyniku tej procedury screeningu władze regionalne ds. środowiska podejmą 
stosowną decyzję.

Ponadto władze gminy zobowiązały się do niewydawania nowych pozwoleń na rzecz tego 
projektu do momentu zakończenia procedur środowiskowych.

Podsumowanie

Z analizy dokumentacji zatem wynika, że odpowiednie władze hiszpańskie podjęły niezbędne 
kroki w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej w zakresie 
ochrony środowiska.

                                               
1

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r., tekst ujednolicony 
dyrektywy 85/337/EWG, 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 26 
z 28.1.2012.
2

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.  Tekst 
ujednolicony dyrektywą 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r., Dz.U. L 20 z 26.1.2010.
3

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory.  Dz.U. L 206 z 22.7.1992.


