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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1706/2009, którą złożyła Bente Zuschlag Jensen (Dania) 
z 1 podpisem, w sprawie nielegalnych działań w związku z budową hotelu 
w Esteponie w pobliżu Malagi w południowej Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję protestuje w związku z zezwoleniem władz hiszpańskich na budowę 
hotelu w Esteponie w pobliżu Malagi w południowej Hiszpanii. Składająca petycję twierdzi, 
że przedsięwzięcie to narusza nie tylko liczne przepisy prawa hiszpańskiego, lecz także 
wspólnotowe przepisy dotyczące środowiska, w tym przepisy dotyczące wycinki chronionych 
drzew, co wiąże się z utratą siedlisk ptaków na tym obszarze. Zaznacza ona też, że 
z lokalnymi mieszkańcami nie skonsultowano się w związku z przedmiotowym 
przedsięwzięciem i odmówiono im dostępu do dokumentów. Ponadto burmistrz i architekt 
miejski, którzy wydali zezwolenie na budowę, zostali zatrzymani w 2008 r. i oskarżeni 
o korupcję oraz pranie brudnych pieniędzy, choć później zwolniono ich za kaucją. Dlatego 
składająca petycję wzywa Parlament Europejski do zajęcia się tą sprawą i zbadania, w jakim 
zakresie to szeroko zakrojone i powodujące zanieczyszczenie środowiska przedsięwzięcie 
oraz związane z nim lekceważenie praw odnośnych obywateli jest zgodne z obowiązującymi 
przepisami UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.
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Składająca petycję wyraża sprzeciw wobec nowego przedsięwzięcia rozbudowy miejskiej 
realizowanego na wybrzeżu w gminie Estepona w prowincji Málaga w Autonomicznej 
Wspólnocie Andaluzji (Hiszpania).

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie w związku ze znaczącym negatywnym wpływem 
tego przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wyjaśnia ona, że w ramach przedmiotowego 
przedsięwzięcia, uzgodnionego przez prywatnego inwestora z władzami gminnymi, 
przewiduje się wybudowanie w pobliżu wybrzeża kilku bloków mieszkalnych i obiektów 
turystycznych. Składająca petycję podkreśla, że przedsięwzięcie to doprowadzi do 
zniszczenia jednego z nielicznych obszarów nadmorskich na Costa del Sol, które nadal 
znajdują się w dobrym stanie. Zaznacza ona, że na tym terenie występują unikatowe siedliska 
przyrodnicze. Z tego powodu region ten został ostatnio uznany za teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty na mocy dyrektywy siedliskowej1.

Składająca petycję informuje o możliwym niewłaściwym stosowaniu prawa środowiskowego 
UE w tym przypadku, zwłaszcza w kontekście oceny oddziaływania na środowisko, ochrony 
środowiska i udziału społecznego.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

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

Dyrektywa 85/337/EWG2 po zmianach (znana jako dyrektywa w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko lub dyrektywa OOŚ) przewiduje 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 być przedmiotem OOŚ, oraz przedsięwzięcia z załącznika II, w 
przypadku których państwa członkowskie, na podstawie indywidualnej oceny danego 
przedsięwzięcia i/lub progów bądź kryteriów określonych w krajowym ustawodawstwie 
transponującym, decydują, czy dane przedsięwzięcie ma być przedmiotem OOŚ. Przy 
przeprowadzaniu oceny indywidualnej bądź ustalaniu progów lub kryteriów należy 
uwzględnić odnośne kryteria wyboru określone w załączniku III do przedmiotowej 
dyrektywy. Obejmują one cechy przedsięwzięcia, jego lokalizację i cechy potencjalnego 
oddziaływania.

A zatem w przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku I procedura OOŚ jest 
obowiązkowa. W przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku II to państwa 
członkowskie, przed wydaniem zezwolenia na inwestycję, muszą określić, czy działania te 
mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzję tę należy podać do wiadomości 
publicznej.

                                               
1

Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 
22.7.1992).
2

Dyrektywa 85/337/EWG (Dz.U. L 175 z 5.7.1985) zmieniona dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. L 73 z 14.3.1997), 
dyrektywą 2003/35/WE (Dz.U. L 156 z 25.6.2003) i dyrektywą 2009/31/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009).
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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 być także poinformowana o treści zezwolenia na 
inwestycję.

Z drugiej jednak strony w przypadku planu zagospodarowania przestrzennego dla danej 
gminy mogą mieć też zastosowanie przepisy dyrektywy 2001/42/WE1 w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko (znanej jako dyrektywa w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywa SEA).

Jeśli chodzi o dyrektywy dotyczące ochrony przyrody (dyrektywę ptasią 2009/147/WE2 oraz 
dyrektywę siedliskową 92/43/EWG), miałyby one zastosowanie, gdyby rzeczone 
przedsięwzięcie mogło w istotny sposób oddziaływać na jakikolwiek obszar Natura 2000. 
Należy zauważyć, że według składającej petycję przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby 
oddziaływać na teren mający znaczenie dla Wspólnoty „El Saladillo – Punta de Baños (ES 
6170037)”.

Aby poznać szczegóły sprawy, służby Komisji zwróciły się do właściwych władz 
hiszpańskich o dostarczenie informacji na temat przestrzegania w tym przypadku odnośnych 
wymogów zawartych w przepisach prawa UE w dziedzinie środowiska. Komisja wystąpiła 
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 16 grudnia 2011 r.

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

W odpowiedzi na wniosek służb Komisji władze hiszpańskie przesłały sprawozdania na ten 
temat opracowane przez Wspólnotę autonomiczną Andaluzji oraz merostwo Estepony.

Należy dodać, że służby Komisji zwróciły się następnie do właściwych władz hiszpańskich o 
dodatkowe informacje, aby lepiej zapoznać się z aktualną sytuacją dotyczącą 
kwestionowanego projektu turystycznego, a także z dokonanymi działaniami 
środowiskowymi i rodzajem ochrony przyznanym dla tej strefy przybrzeżnej sąsiadującej z 
obszarem Natura 2000.

                                               
1

Dyrektywa 2001/42/WE (Dz.U. L 197 z 21.7.2001)
2

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).
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Komisja rozpatruje te sprawozdania i podejmie decyzję dotyczącą ewentualnych środków do 
przyjęcia w zależności od wyników analizy.

5. Odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana w dniu 31 maja 2013 r.

W poprzednich komunikatach Komisja podała Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego 
informacje na temat prawa środowiskowego Unii, które mogłoby mieć zastosowanie w danej 
sprawie, a także podstawowe informacje uzyskane podczas analizy tej sprawy.

W następstwie tej petycji sprawa była przedmiotem wielokrotnej wymiany informacji między 
służbami Komisji i właściwymi władzami Hiszpanii.

W odpowiedzi na ostatnie zapytanie służb Komisji władze Hiszpanii przekazały Komisji nowe 
sprawozdania na ten temat opracowane przez Wspólnotę autonomiczną Andaluzji oraz przez 
gminę Estepona.

Po ostatecznej analizie sprawy należy podkreślić w skrócie następujące punkty:

Niniejsza petycja dotyczy planowanej budowy nowego pięciogwiazdkowego kompleksu 
hotelowego („Hotel Santa Marta”), mającego zastąpić istniejący obiekt turystyczny (hotel 
trzygwiazdkowy) znajdujący się w gminie Estepona (obok drogi krajowej A.7, km. 167), w 
prowincji Malaga, na terenie Wspólnoty autonomicznej Andaluzji. 

Z dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie to posiada wszystkie niezbędne pozwolenia wydane 
przez gminę Estepona, w tym pozwolenie na budowę z dnia 23 listopada 2007 r.   Należy 
zauważyć, że jest to obszar przeznaczony pod zabudowę zgodnie z zatwierdzonym w 1994 r. i 
nadal obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Estepona.   Realizacja 
tego przedsięwzięcia jest obecnie w toku.

Należy zauważyć, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie chronionej w 
rozumieniu prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska.  Najbliższy obszar należący do sieci 
Natura 2000 to teren mający znaczenie dla Wspólnoty „Saladillo – Punta de Baños” (kod 
ES6170037), czyli teren mający znaczenie dla Wspólnoty odpowiadający środowisku 
morskiemu w strefie przybrzeżnej i leżący w odległości ok. 800 metrów od nowego hotelu.   
Władze regionalne wskazały, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego 
wpływu na sieć Natura 2000.

Władze hiszpańskie podkreśliły, że chodzi zatem o konkretne przedsięwzięcie, który ma zostać 
zrealizowane w strefie już zabudowanej, zgodnie z już istniejącymi planami zagospodarowania 
przestrzennego, oraz że inwestor posiada wszystkie pozwolenia wymagane przez przepisy 
hiszpańskie. 

Służby Komisji zapoznały się również z innym przedsięwzięciem urbanistycznym w pobliżu 
tego obszaru.    Jest to częściowy plan sektora SUP-E8 „Playa de Baños”, mający na celu rozwój 
tego obszaru pod kątem działalności rekreacyjnej i opieki zdrowotnej.  Służby Komisji zadały 
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również pytania na ten temat właściwym władzom hiszpańskim. 

Władze gminne wyjaśniły, że ten częściowy plan powstały z inicjatywy prywatnej i nie 
obejmujący działki kompleksu hotelowego, którego dotyczy niniejsza petycja, ma na celu rozwój 
obszaru pod kątem działalności sportowej oraz społeczno-kulturalnej.   Ten częściowy plan 
„Playa de Baños” (nr. 295/2009) musi zostać poddany ocenie wpływu na środowisko zgodnie z 
ustawą regionalną nr 7/2007 dotyczącą zintegrowanego zarządzania jakością środowiska 
naturalnego. 

W ramach tej procedury oceny wpływu na środowisko, wspomniany częściowy plan zostało 
poddany konsultacjom publicznym.   Ponadto należy zauważyć, że przyjęte w lipcu 2012 r. przez 
delegację prowincji Malaga regionalnego departamentu ochrony środowiska sprawozdanie 
zawiera negatywną ocenę tego planu częściowego, z powodu jego potencjalnego niekorzystnego 
wpływu na teren mający znaczenie dla Wspólnoty „El Saladillo – Punta de Baños” oraz na 
niektóre walory przyrodnicze obszaru („Dunas de El Saladillo, Matas Verdes”).  W związku ze
wspomnianym sprawozdaniem środowiskowym władze gminne stwierdziły, że plan częściowy 
„Playa de Baños” jest nieprzyjazny dla środowiska i odmówiły realizacji tego przedsięwzięcia 
urbanistycznego.

Władze gminne wykazały również chęć zwiększenia ochrony środowiskowej tego obszaru 
podczas ewentualnego kolejnego przeglądu planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Estepona.  Do tego czasu każde nowe przedsięwzięcie urbanistyczne musi być zgodne z 
zachowaniem istniejących walorów przyrodniczych obszaru (plaża, wydmy i drzewa). 

Podsumowanie

Służby Komisji przeanalizowały argumenty i informacje przekazane przez składającą petycję 
w związku z przedmiotowym projektem kompleksu hotelowego w świetle obowiązującego 
prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska i z uwzględnieniem odpowiedzi władz 
hiszpańskich.

Analiza sprawy nie pozwala na stwierdzenie, że przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszej 
petycji stanowi naruszenie prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska. 

Ponadto władze hiszpańskie wykazały swoją gotowość do przyjęcia środowiskowych środków 
prewencyjnych oraz środków ochrony dla pobliskiego obszaru o podlegających ochronie 
walorach przyrodniczych, a także dla znajdującego się w pobliżu morskiego obszaru Natura 
2000.

Komisja nie ma zatem podstaw do dalszej interwencji w przedmiotowym przypadku.


