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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0179/2008, którą złożył Alberto Mayor Barajona (Hiszpania), 
w imieniu Ecologistas en Acción (Guadalajara), w sprawie rzekomych 
naruszeń prawodawstwa WE w zakresie ochrony środowiska w związku 
z zatwierdzeniem planu zagospodarowania terenu w obszarze Vega del 
Henares (Kastylia-La Mancha)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytykuje decyzję władz lokalnych i regionalnych Kastylii-La Manchy, 
zatwierdzającą plan zagospodarowania terenu (Proyecto de Actuación Urbanística – PAU) 
dotyczący obszaru Vega del Henares bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. Składający petycję wyjaśnia, że przedmiotowy obszar posiada wysoką wartość 
historyczną, mieści bowiem ważne szczątki archeologiczne i zasługuje na ochronę. Według 
składającego petycję PAU prowadzi do przeklasyfikowania obszaru i do niepotrzebnej 
rozbudowy strefy miejskiej. Zwraca się on do Parlamentu Europejskiego o zbadanie sytuacji, 
ponieważ uważa, że zostało naruszone zarówno ustawodawstwo krajowe, jak i prawodawstwo 
UE dotyczące oceny oddziaływania na środowisko.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Składający petycję sprzeciwia się decyzji władz lokalnych i regionalnych zatwierdzającej 
plan zagospodarowania terenu („Plan de Actuación Urbanística” – PAU) dotyczący obszaru 
Vega de Henares w gminie Guadalajara, w prowincji Guadalajara, w regionie autonomicznym 
Kastylia-La Mancha w Hiszpanii.
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Składający petycję podkreśla, że ten plan zagospodarowania terenu, zwany „Proyecto de 
urbanización del sector SNP ampliación del Ruiseñor”, został zatwierdzony przez władze 
hiszpańskie bez prawidłowego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Składający petycję wyjaśnia, że przedmiotowy obszar posiada wysoką wartość historyczną, 
mieści bowiem ważne szczątki archeologiczne i zasługuje na ochronę. Według składającego 
petycję PAU oznaczałby przeznaczenie gruntów rolnych do użytku przemysłowego oraz 
niepotrzebną rozbudowę strefy miejskiej. Twierdzi on, że władze hiszpańskie naruszyły 
zarówno ustawodawstwo krajowe, jak i prawodawstwo UE dotyczące oceny oddziaływania 
na środowisko.

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

Dyrektywa 85/337/EWG1, zmieniona dyrektywą 97/11/WE2, dyrektywą 2003/35/WE3 oraz 
dyrektywą 2009/31/WE4, znana jako dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko (dyrektywa OOŚ), określa przepisy dotyczące przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych.

Dyrektywa OOŚ czyni rozróżnienie między tak zwanymi przedsięwzięciami z załącznika I, 
które zawsze należy poddawać ocenie oddziaływania na środowisko, a przedsięwzięciami 
z załącznika II, w przypadku których państwa członkowskie oceniają, w drodze 
indywidualnej analizy i/lub według progów lub kryteriów ustanowionych w krajowych 
przepisach transponujących, czy przedsięwzięcie ma zostać poddane ocenie oddziaływania na 
środowisko. Podczas przeprowadzania indywidualnej analizy bądź określenia progów lub 
kryteriów należy uwzględnić właściwe kryteria wyboru zawarte w załączniku III do 
dyrektywy. Obejmują one cechy przedsięwzięcia, jego położenie i charakterystykę 
potencjalnego oddziaływania.

Zatem w przypadku przedsięwzięć ujętych w załączniku I procedura OOŚ jest obowiązkowa. 
W przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku II państwa członkowskie powinny 
ocenić przed udzieleniem zezwolenia na inwestycję, czy mogą one wywrzeć znaczny wpływ 
na środowisko. Ocena ta powinna zostać udostępniona społeczeństwu.

Należy zauważyć, że wymienione wśród przedsięwzięć infrastrukturalnych „przedsięwzięcia 
inwestycyjne na obszarach przemysłowych” i „przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach 
miejskich” ujęte zostały w pkt 10 lit. a) i b) załącznika II do dyrektywy OOŚ.

Procedura OOŚ zapewnia identyfikację i ocenę środowiskowych skutków przedsięwzięcia 
przed wydaniem zezwolenia przez właściwe organy (znanego jako zezwolenie na inwestycję). 
Społeczeństwo może wyrazić swoją opinię; należy uwzględnić wszystkie konsultacje. Należy 
również poinformować społeczeństwo o treści zezwolenia na inwestycję.

                                               
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.
4 Dz.U. L 140 z 5.6.2009.
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Z informacji przekazanych przez składającego petycję wynika, że pewnego rodzaju ocena 
oddziaływania na środowisko została przeprowadzona przez władze lokalne i regionalne 
przed udzieleniem zezwolenia na inwestycję w odniesieniu do danego przedsięwzięcia. 
Składający petycję krytykuje jednak procedurę, harmonogram i treść tej oceny oddziaływania 
na środowisko.

Co się tyczy dyrektyw przyrodniczych UE (dyrektywy ptasiej 2009/147/WE1 i dyrektywy 
siedliskowej 92/43/EWG2), należy zauważyć, że miałyby one zastosowanie, gdyby odnośne 
przedsięwzięcie mogło w znaczący sposób wpłynąć na obszar należący do sieci Natura 2000. 
Z informacji przekazanych przez składającego petycję wynika, że dana inwestycja na 
obszarze miejskim nie wpływa na żaden obszar sieci Natura 2000.

Podsumowanie

Komisja Europejska zwróciła się do właściwych władz hiszpańskich, aby dostarczyły 
informacji dotyczących zgodności z właściwymi wymogami ustanowionymi w prawie UE 
dotyczącym ochrony środowiska i mającym zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Komisja 
zwróciła się do władz hiszpańskich w szczególności z pytaniem o sposób stosowania 
przepisów dyrektywy OOŚ.

Komisja Europejska będzie informowała Komisję Petycji o postępach w tej sprawie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Służby Komisji zwróciły się do władz hiszpańskich o przekazanie uwag na temat informacji 
podanych przez składającego petycję, jak również na temat zastosowania w tym przypadku 
prawa unijnego w dziedzinie ochrony środowiska.

W odpowiedzi na wniosek służb Komisji władze hiszpańskie przesłały sprawozdanie 
opracowane przez region autonomiczny Kastylia-La Mancha, a w szczególności Dyrekcję 
Generalną ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko Regionalnego Departamentu 
ds. Przemysłu, Energii i Środowiska. Władze hiszpańskie przesłały też sprawozdanie 
opracowane przez Departament Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta 
Guadalajara. 

Pokrótce, władze hiszpańskie opisują główne założenia przedmiotowego planu 
zagospodarowania terenu. Wyjaśniają też, jakie poszczególne kroki administracyjne zostały 
podjęte oraz jakie środki zostały przyjęte w celu zapewnienia właściwego stosowania 
zobowiązań wynikających z prawa unijnego w dziedzinie ochrony środowiska. 
W rzeczywistości chodzi o dwa plany zagospodarowania terenu (PAU) tego samego 
inwestora – „El Ruiseñor” i „El Ruiseñor 2” – które były rozpatrywane łącznie. Wnioski 
o zezwolenie na inwestycję zostały przedłożenie we wrześniu 2006 r. Należy zauważyć, że 
ten plan zagospodarowania terenu był już przewidziany w ogólnym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Guadalajara, zatwierdzonym przez rząd regionalny dnia 2 lutego 
2000 r.
                                               
1 Dz.U. L 20 z 26.1.2010.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992
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Omawiane przedsięwzięcie jeszcze przed zatwierdzeniem zostało poddane procedurze oceny 
oddziaływania na środowisko na mocy ustawy regionalnej 5/1999 o ocenie oddziaływania na 
środowisko w Kastylii-La Manchy, zgodnie z procedurą przewidzianą w dekrecie 178/2002 
zatwierdzającym przepisy wykonawcze do tejże ustawy. Procedura ta zakończyła się 
wydaniem dwóch oświadczeń o oddziaływaniu na środowisko, przyjętych na mocy decyzji 
Dyrekcji Generalnej ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko z dnia 27 kwietnia 2007 r. 
Oświadczenia te zostały opublikowane w dzienniku urzędowym regionu autonomicznego 
Kastylia-La Mancha (DOCM) nr 96 z dnia 9 maja 2007 r.

Władze hiszpańskie przekazały kopie oświadczeń o oddziaływaniu na środowisko, w których 
podsumowano główne elementy powyższej procedury. Powyższa procedura oceny 
oddziaływania na środowisko wydaje się wystarczająca do właściwego określenia i wydania 
oceny skutków przedsięwzięcia dla środowiska, a także do podjęcia koniecznych działań 
umożliwiających uniknięcie lub zminimalizowanie tych skutków. Ustalono szereg warunków 
dotyczących środowiska i plan monitoringu środowiskowego.

Dodatkowo uwzględniono ocenę i poszanowanie dziedzictwa kulturowego 
i archeologicznego. Przed rozpoczęciem prac konieczne było uzyskanie opinii Regionalnego 
Departamentu ds. Kultury. W tym kontekście przewidziano działania następcze.

W odniesieniu do dyrektyw wspólnotowych w dziedzinie ochrony środowiska, 
tj. 79/409/EWG1 (dyrektywa ptasia) i 92/43/EWG2 (dyrektywa siedliskowa), należy 
zauważyć, że omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na sieć 
Natura 2000. Dyrektywy te nie mają zatem zastosowania w omawianym przypadku.

Władze hiszpańskie wyjaśniają, że omawiany plan zagospodarowania jest obecnie w trakcie 
realizacji. Informują też, że wpłynęło pięć skarg administracyjnych dotyczących tego 
przedsięwzięcia, które są obecnie zawisłe przed właściwym sądem hiszpańskim (Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo nº 1 de Guadalajara).

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

Podsumowując, analiza sprawy nie dała podstaw do stwierdzenia naruszenia mającego 
zastosowanie prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska. Komisja nie ma zatem podstaw do 
kontynuowania działań w tym przypadku. Należy w każdym razie zauważyć, że omawiany plan 
zagospodarowania jest przedmiotem licznych skarg administracyjnych do właściwego sądu 
hiszpańskiego, który będzie mógł wypowiedzieć się też na temat legalności tego przedsięwzięcia 
z punktu widzenia prawa krajowego i prawa UE.

5. Odpowiedź Komisji (REV II), otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

                                               
1 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.
2 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
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Komisja rozpatrzyła uwagi przedłożone przez składającego petycję i stwierdza, że przekazane 
dodatkowe informacje nie wpływają ani na treść ostatniego komunikatu, ani na płynące 
z niego wnioski.

Pierwotna petycja dotyczyła projektu zagospodarowania terenu w gminie Guadalajara. To ten 
projekt był przedmiotem dochodzenia Komisji.

Służby Komisji przeanalizowały stosowanie dyrektyw 85/337/EWG (OOŚ), 79/409/EWG 
(dyrektywa ptasia) i 92/43/EWG (dyrektywa siedliskowa) w omawianym przypadku. Projekt 
został poddany procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Dany obszar nie należy do 
sieci Natura 2000.

Składający petycję zauważa jednak, że jego petycja odnosi się także do projektu budowy 
drogi (CM-1003). Należy zauważyć, że o tym projekcie nie było mowy w pierwotnej petycji. 
Z tego powodu kwestii tej nie poruszono podczas wystąpienia Komisji Europejskiej na 
posiedzeniu Komisji Petycji w listopadzie 2010 r. 

Służby Komisji Europejskiej przeanalizowały dodatkową dokumentację przedłożoną przez 
składającego petycję w świetle jego zarzutów dotyczących ewentualnego niewłaściwego 
wykorzystywania europejskich środków finansowych przeznaczonych na modernizację 
instalacji nawadniających lub budowę dróg.

Po pierwsze, co się tyczy kwestii związanych z projektem budowy drogi CM-1003, odcinek 
N-II HITA, Komisja Europejska pragnie poinformować Komisję Petycji, że odcinek ten nie 
jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ani żaden inny 
fundusz europejski.

Po drugie, budowa Canal del Henares i związana z nią modernizacja systemu nawadniającego 
również nie były współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Ponadto zgodnie z art. 58 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 ustanowione przez 
państwa członkowskie systemy zarządzania i kontroli programów operacyjnych muszą 
obejmować procedury zapewniające zasadność i prawidłowość wydatków zadeklarowanych 
w ramach programu operacyjnego. Wydatki zadeklarowane w ramach programu 
operacyjnego muszą być spójne z wymogami prawodawstwa unijnego i krajowego.

Poza tym składający petycję zarzuca obecnie, że plan zagospodarowania terenu realizowany 
na obszarze „El Ruiseñor” w Vega del Henares narusza Kartę praw podstawowych Unii 
Europejskiej; w szczególności dotyczy to art. 7 (poszanowanie życia prywatnego 
i rodzinnego, w tym poszanowanie domu) i art. 17 (prawo własności) Karty.

Według informacji udostępnionych służbom Komisji obowiązujące przepisy UE dotyczące 
środowiska nie zostały w tym przypadku naruszone. Przed zatwierdzeniem dany projekt 
poddano ocenie oddziaływania na środowisko: z informacji przekazanych przez władze 
hiszpańskie wynika, że procedurę taką przeprowadzono prawidłowo, również w świetle zasad 
konieczności i proporcjonalności. Dodatkowa dokumentacja przedstawiona przez 
składającego petycję nie zmienia takiej oceny.
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Domniemane naruszenia Karty praw podstawowych zdają się jednak dotyczyć, ogólniej, 
ustawodawstwa danego państwa członkowskiego w dziedzinach takich jak rozwój obszarów 
miejskich, użytkowanie gruntów i prawo własności. 

W związku z tym należy przede wszystkim zauważyć, że zgodnie z traktatami, na których 
opiera się Unia Europejska1, Komisja Europejska nie ma ogólnych uprawnień do 
interweniowania u państw członkowskich w dziedzinie praw podstawowych. Komisja 
Europejska może interweniować jedynie w sytuacji, gdy dana kwestia dotyczy prawa Unii 
Europejskiej.

W szczególności Karta praw podstawowych Unii Europejskiej nie ma zastosowania do 
wszystkich przypadków rzekomego naruszenia praw podstawowych. Zgodnie z art. 51 ust. 1 
Karty jej postanowienia mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, 
w jakim stosują one prawo Unii Europejskiej. Ponadto art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że „postanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji 
Unii określonych w Traktatach”.

Co się tyczy ustawodawstwa państw członkowskich związanego z rozwojem obszarów 
miejskich, użytkowaniem gruntów i odnośnymi prawami własności, Unia Europejska 
i Komisja jako takie nie mają uprawnień w tych sprawach, które zasadniczo podlegają 
kompetencji krajowej. W takich przypadkach to państwa członkowskie, w tym ich organy 
sądowe, gwarantują skuteczne przestrzeganie i ochronę praw podstawowych zgodnie 
z ustawodawstwem krajowym oraz zobowiązaniami międzynarodowymi dotyczącymi praw 
człowieka. Według informacji przekazanych przez władze hiszpańskie omawiany plan 
zagospodarowania terenu zaskarżono przed właściwym sądem administracyjnym na szczeblu 
krajowym; do tego organu należy zatem upewnienie się, czy zatwierdzenie i wykonanie 
projektu odbyło się zgodnie z odpowiednimi prawami podstawowymi.

                                               
1 Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


