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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0163/2006 złożona przez Rosę Dolores Valles Martinez (Hiszpania), w imieniu 
„Foro Social contra el Travase Fuensanta-Taibilla”, z 7500 podpisami, w sprawie 
naruszenia przepisów UE dotyczących środowiska naturalnego w związku 
z przedsięwzięciem zaopatrzenia w wodę „Conexión Fuensanta-Taibilla”

1. Streszczenie petycji

W imieniu wspomnianego wyżej stowarzyszenia składająca petycję sprzeciwia się planom 
hiszpańskich władz, które zamierzają połączyć sztuczne jezioro La Fuensanta z górnym 
odcinkiem kanału Taibilla w hiszpańskim regionie Kastylia la Mancha, utrzymując, że obszar 
ten został uznany za teren mający znaczenie dla Wspólnoty oraz stanowi obszar specjalnej
ochrony ptaków. Utrzymuje ona, że nie przeprowadzono żadnej oceny oddziaływania na 
środowisko naturalne oraz że nie wzięto pod uwagę alternatywnych rozwiązań mających na 
celu zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne, przez co naruszono właściwe 
prawodawstwo UE. Wskazuje ona, że przedsięwzięcie dotyczące zaopatrzenia w wodę jest 
finansowane przez UE oraz utrzymuje, że wywrze ono poważne skutki nie tylko 
w kategoriach środowiskowych, lecz również społecznych i gospodarczych. W związku z tym 
zwraca się ona do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działania w celu zaradzenia tej 
sytuacji i zapewnienia zgodności z prawodawstwem UE.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 27 czerwca 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

I. Petycja

Składająca petycję podkreśla, że nie przeprowadzono żadnej oceny oddziaływania na 
środowisko naturalne i nie uwzględniono ewentualnych rozwiązań alternatywnych w celu 
zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne. Według składającej petycję 
przedsięwzięcie dotyczące zaopatrzenia w wodę będzie miało poważne skutki dla środowiska 
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naturalnego oraz kwestii społecznych i gospodarczych.
Zdaniem składającej petycję brak oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
stanowi naruszenie przepisów dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne1 (dyrektywa OOŚ), zmienionej dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 
marca 1997 r.2

Składająca petycję uważa, że w związku z brakiem udziału społeczeństwa w planowaniu 
przedsięwzięcia doszło do złamania przepisów dyrektywy 2003/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w 
odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz 
zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE3. 

Składająca petycję podkreśla, że władze złamały również przepisy dyrektywy 2003/4/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu 
do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG4.

Ponadto składająca petycję twierdzi, że nie przestrzega się przepisów dyrektywy 2001/42/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko5.

Ponieważ zdaniem składającej petycję przedsięwzięcie negatywnie oddziałuje na siedliska 
naturalne oraz dziką faunę i florę terenów wchodzących w skład sieci Natura 2000, 
przedsięwzięcie stoi w sprzeczności ze zobowiązaniami ustanowionymi w dyrektywie Rady 
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa6 (dyrektywa 
ptasia) i w dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory7 (dyrektywa siedliskowa).

Ponadto składająca petycję zauważa, że hiszpańskie władze nie zapobiegły zniszczeniu 
ekosystemów wodnych, o czym stanowi dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej8 (ramowa dyrektywa wodna). 

II. Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja Europejska jest świadoma spraw poruszanych w petycji, które były również 
przedmiotem skargi skierowanej do Komisji Europejskiej.

W ramach dochodzenia Komisji Europejskiej hiszpańskie władze doniosły, że celem 
przedsięwzięcia jest poprawa zaopatrzenia w wodę za pośrednictwem górnego odcinka kanału 

  
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40
2 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, str. 5
3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 17
4 Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 26
5 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, str. 30
6 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1
7 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7
8 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1
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Taibilla bez zwiększania zasobów wody, co zgodnie z prawem powierzono organowi 
administracyjnemu odpowiedzialnemu za górny odcinek kanału Taibilla. Dzięki temu 
przedsięwzięcie zapewni zaopatrzenie w wodę pitną 23 miejscowościom zlokalizowanym w 
prowincjach Albacete i Murcja, które regularnie cierpią z powodu suszy, a także ograniczy 
liczbę kryzysowych sytuacji całkowitego braku wody w kolejnych 53 miastach.

Ponieważ nie chodzi tu o wymianę zasobów wodnych pomiędzy różnymi dorzeczami, 
przedsięwzięcie nie figuruje w załącznikach I ani II dyrektywy OOŚ. W rezultacie państwo 
członkowskie nie ma obowiązku poddawania przedsięwzięcia ocenie oddziaływania na 
środowisko naturalne. Mimo to władze przeprowadziły ocenę oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko naturalne w roku 2000. Nie można wskazać żadnego złamania przepisów 
wspomnianej dyrektywy.

W odniesieniu do rzekomego złamania przepisów dyrektywy 2003/35/WE w sprawie udziału 
społeczeństwa Komisja Europejska uważa, że dyrektywa ta nie ma zastosowania do sytuacji, 
o której mowa w petycji, ponieważ zatwierdzenie przedsięwzięcia nastąpiło przed 
ostatecznym terminem transponowania przepisów przedmiotowej dyrektywy do prawa 
krajowego.

W odniesieniu do zgodności z dyrektywą 2003/4/WE w sprawie dostępu do informacji 
dotyczących środowiska, z petycji wynika, że choć wniosek o dostęp do informacji został 
sformułowany w bardzo ogólny sposób, władze odpowiedziały składającej petycję. Zgodnie z 
przepisami przedmiotowej dyrektywy, jeśli wniosek jest sformułowany zbyt ogólnie, organ 
władzy publicznej tak szybko, jak to możliwe lub najpóźniej w ciągu jednego miesiąca 
zwraca się do wnioskodawcy z prośbą o doprecyzowanie wniosku i pomaga mu w tym 
zakresie.
Jeśli to konieczne, składającą petycję zachęca się do przedłożenia właściwemu organowi
władzy publicznej nowego wniosku, wskazującego z odpowiednią precyzją wymagane
informacje. Jeśli organ władzy publicznej nie zastosuje się do wymogów dyrektywy 
2003/4/WE, procedury wspomniane w art. 6 ust. 1 i 2 należy najpierw przeprowadzić na 
szczeblu krajowym.

W odniesieniu do zgodności z dyrektywą 2001/42/WE Komisja Europejska uważa, że 
przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot tej petycji nie można uznać za plan ani program w 
znaczeniu określonym we wspomnianej dyrektywie. Zatem dyrektywa ta nie ma zastosowania 
do sytuacji, o której mowa w petycji.

W odniesieniu do zgodności z ramową dyrektywą wodną, Komisja Europejska uważa, że 
zgodnie z dostępnymi informacjami nie można uznać, że przedsięwzięcie doprowadzi do 
pogorszenia się stanu wszystkich części wód powierzchniowych.

Na koniec Komisja Europejska zauważa, że władze ustaliły za pomocą poszczególnych 
analiz, iż przedsięwzięcie prawdopodobnie nie będzie w istotny sposób oddziaływało na 
obszar „Sierras de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo”, który zgodnie z 
dyrektywą siedliskową proponuje się wyznaczyć na teren mający znaczenie dla Wspólnoty.

Komisja Europejska uważa, że na mocy dyrektywy siedliskowej, zgodnie z interpretacją
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Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-117/031, władze muszą podjąć właściwe środki 
zapobiegawcze, zgodnie ze wskazanym w tej dyrektywie celem ochrony, tak aby były w 
stanie ochronić istotną wartość ekologiczną tych terenów na szczeblu krajowym.

Zdaniem Komisji Europejskiej środki podjęte przez właściwe władze (związane z 
opracowaniem przyjaznych środowisku naturalnemu systemów przepływu wody wzdłuż rzek 
Segura i Taibilla, zdefiniowaniem metod zarządzania i przyjęciem środków ochrony 
naturalnych siedlisk oraz dzikiej fauny i flory) można uznać za właściwe środki ochrony. 

III. Wnioski

Z powodu braku dowodów naruszenia prawa wspólnotowego z zakresu ochrony środowiska, 
Komisja Europejska nie będzie kontynuować rozpatrywania tej sprawy.

  
1 Dz.U. C 57 z 5.3.2005, str. 7
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