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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0748/2007, którą złożył Juan Manuel Iruela Sánchez (Hiszpania) 
w sprawie domniemanego naruszenia wspólnotowych przepisów w zakresie 
ochrony środowiska w związku z przedsięwzięciem przekierowania biegu 
rzeki Río Castril (Grenada, Andaluzja).

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytykuje decyzję władz hiszpańskich o zatwierdzeniu przedsięwzięcia, 
którego celem jest uregulowanie biegu rzeki Rio Castril w celu zapewnienia dostaw wody do 
miasta Baza. Zdaniem składającego petycję wspomniane przedsięwzięcie spowoduje 
nieodwracalne szkody w obrębie Río Castril, a także w obszarze chronionym Peña de Castril 
oraz w Conjunto Histórico de Castril, stanowiącym część krajowego dziedzictwa 
kulturowego. Składający petycję kwestionuje wybrany wariant realizacji przedsięwzięcia 
i jest zdania, że decyzja została podjęta bez należytego uwzględnienia wariantu mniej 
szkodliwego dla środowiska naturalnego. Składający petycję twierdzi, że naruszono 
dyrektywę 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska, 2003/35/WE przewidującą udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania 
niektórych planów i programów oraz 92/43/WE w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory, i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o interwencję w celu 
wstrzymania realizacji przedsięwzięcia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lipca 2008 r.

Składający petycję odnosi się do zatwierdzonego przez hiszpańskie władze przedsięwzięcia 
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mającego na celu zapewnienie dostaw wody do miasta Baza. W ramach tego przedsięwzięcia, 
które obejmuje położenie wzdłuż rzeki Castril 25 km rurociągu, woda będzie pobierana 
z istniejącego zbiornika Portillo, zlokalizowanego na tej rzece, w pobliżu miasta Castril, 
w którym mieszka składający petycję. Składający petycję twierdzi, że przedsięwzięcie to 
spowoduje nieodwracalne zniszczenia w środowisku rzeki. Ponadto, przedsięwzięcie to 
zostało zaaprobowane z wykorzystaniem trybu pilnego, w ramach którego pomija się 
konsultację społeczną, przy czym pilny charakter działań nie jest uzasadniony, ponieważ 
miasto Baza nigdy nie odczuwało ograniczeń zaopatrzenia w wodę. Składający petycję 
twierdzi, że wnioskował do władz o przedstawienie dokumentów dotyczących tego 
przedsięwzięcia, lecz nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Zgodnie z przedstawionymi 
informacjami, nie dokonano analizy alternatywnych rozwiązań i składający petycję proponuje 
takie, które byłoby mniej kosztowne i bardziej przyjazne dla środowiska.

Składający petycję utrzymuje, że doszło do pogwałcenia postanowień następujących aktów 
prawnych:

 Dyrektywy 2003/4/WE1 w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska;

 Rozporządzenia 1367/2006 w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus 
o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty;

 Dyrektywy 2003/35/WE2 przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do 
sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska;

 Dyrektywy 92/43/EWG3 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory.

 Dyrektywy 79/409/EWG4 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

W odniesieniu do dyrektywy 92/43/EWG, Komisja pragnie wskazać, że rzeka Castril nie 
została sklasyfikowana jako obszar należący do sieci Natura 2000 na mocy wspólnotowego 
prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska. Możliwe skutki realizacji omawianego 
przedsięwzięcia w sąsiedztwie obszarów Natura 2000 muszą zostać ustalone przez 
odpowiedni organ odpowiedzialny za ochronę środowiska. W związku z obecnością 
gatunków związanych z rzeką wymienionych w załączniku IV, przedmiotowe organy 
zapewniają dla tych gatunków środki ochronne, a tam, gdzie rozważane jest odstępstwo, 
należy je zgłosić Komisji, zgodnie z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 92/43/EWG. 
Jak dotychczas, Komisja nie była informowana o żadnym odstępstwie, które można byłoby 
uznać za dotyczące tej konkretnej sytuacji. Składający petycję odnosi się również do innych 
gatunków ptactwa, w przypadku których władze powinny unikać niszczenia.

Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/WE, RDW), opublikowana w grudniu 2000 r.5
wprowadza konieczność szczegółowego planowania użycia zasobów wody, w celu uniknięcia 
niezrównoważonych rozwiązań i nieodwracalnych szkód w środowisku, poprzez 
                                               
1 Dz.U. L 41 z 14.2.2003 str. 26-32
2 Dz.U. L 156 z 25.6.2003 str. 17-25
3 Dz.U. L 206 z 22.7.1992 str. 7-50
4 Dz.U. L 103 z 25.4.1979 str. 1-18
5 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej Dz.U. L 327 z 22.12.2000.
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przygotowywanie planów zarządzania dorzeczami (RBMP). Zgodnie z RDW, pierwszy plan 
RBMP zostanie opublikowany do grudnia 2009 r. W RDW wymieniono dwa główne ogólne 
cele w zakresie ochrony środowiska, ustanowione w artykule 4: zapobiegnięcie pogorszeniu 
się stanu wszystkich części wód powierzchniowych i osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych do 2015 r. Począwszy od 2009 r. każdy plan lub program, który ma wpływ 
na zasoby wody lub jakość wody, będzie musiał zostać skoordynowany z przepisami RBMP 
w celu zrealizowania celów RDW dotyczących ochrony środowiska. W przypadku nowych 
projektów, artykuł 4 ust. 7 zezwala na pogorszenie stanu wód powierzchniowych, jeżeli 
spełnione zostaną określone warunki. W takich przypadkach obowiązkiem władz 
hiszpańskich jest zagwarantowanie spełnienia tych warunków.

Jeśli chodzi o inne instrumenty Wspólnoty wspomniane w tej petycji, Komisja wskazuje, że 
rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady1 dotyczy zastosowania 
postanowień Konwencji z Aarhus do instytucji i organów Wspólnoty, a nie do organów 
krajowych.

Odnośnie do dyrektywy 85/337/EWG2, zmienionej dyrektywą 97/11/WE3 oraz dyrektywą 
2003/35/WE (znaną jako dyrektywa OOŚ lub dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko), dyrektywy te ustanawiają przepisy dotyczące oceny określonych przedsięwzięć. 
Zgodnie z dostarczonymi informacjami, przedmiotowe przedsięwzięcie nie wchodzi w zakres 
załącznika I do dyrektywy 85/337/EWG i dlatego też nie ma obowiązku prowadzenia oceny. 
Przedsięwzięcie to może wchodzić w zakres punktu 10 lit. j) załącznika II do dyrektywy 
85/337/EWG i dlatego, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że takie przedsięwzięcia mogą 
mieć znaczący wpływ na środowisko, wymagane jest przeprowadzenie oceny poprzez 
procedurę znaną jako kontrola w oparciu o progi lub kryteria wymienione w załączniku III do 
przedmiotowej dyrektywy. Główna odpowiedzialność za ustalenie, czy jest tak w istocie, 
spoczywa na właściwym organie danego państwa członkowskiego. Jeśli chodzi o procedurę 
konsultacji społecznej, jest ona wymagana na mocy dyrektywy OOŚ, tylko w przypadku 
podjęcia decyzji o przeprowadzeniu OOŚ. Ponieważ, jak to wyjaśniono powyżej, OOŚ nie 
jest obowiązkowa, to podjęcie decyzji, czy jest ona potrzebna, czy nie, uzależnione jest od 
właściwego organu danego państwa członkowskiego.

Z petycji wynika, że został złożony wniosek o udostępnienie informacji dotyczących 
środowiska i, według składającego petycję, nie udzielono żadnej odpowiedzi. Dyrektywa 
2003/4/WE traktuje o publicznym dostępie do informacji dotyczących środowiska. W tym 
kontekście ważne jest podkreślenie, że organy publiczne mają obowiązek zapewnienia 
dostępu, zgodnie z art. 2 ust. 1, do informacji dotyczących środowiska, znajdujących się w ich 
posiadaniu lub przeznaczonych dla nich każdemu wnioskodawcy na jego wniosek, bez 
konieczności wykazania interesu przez tę osobę. Szczegółowe terminy udostępnienia tych 

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie 
zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji 
i organów Wspólnoty; Dz.U. L 264 z 25.09.2006.
2Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre 
publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko. Dz.U. 175 z 05.07.1985, str. 40.
3 Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny 
wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko. Dz.U. L 73 
z 14.03.1997, str. 5.
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informacji ustanowione zostały w art. 3 ust. 2. Jeśli wniosek jest sformułowany zbyt ogólnie, 
organ publiczny tak szybko, jak to możliwe, aczkolwiek najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, 
zwraca się do wnioskodawcy z prośbą o doprecyzowanie wniosku i pomaga mu w tym. 
Jednakże organ publiczny może również, jeżeli uzna to za właściwe, udzielić odmowy na taki 
wniosek. Dostęp do informacji o środowisku oznacza posiadanie dostępu do informacji 
w formie posiadanej przez ten organ publiczny bez potrzeby jakiegokolwiek przetwarzania 
lub opracowywania przez ten organ. Jeśli organ publiczny, do którego skierowany jest 
wniosek, nie posiada informacji będących przedmiotem wniosku i jeśli ten organ publiczny 
wie, że informacje będące przedmiotem wniosku znajdują się w posiadaniu innego organu 
publicznego, przekazuje wniosek temu organowi publicznemu lub przekazuje wnioskodawcy 
informację o istnieniu organu publicznego, do którego, w jego przekonaniu, można zwrócić 
się po informację będącą przedmiotem wniosku (artykuł 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 
2003/4/WE).

Komisja pragnie wskazać, że wniosek składającego petycję skierowany do urzędu miejskiego 
miasta Castril mógł zostać uznany za zbyt ogólnie sformułowany. Dodatkowo, wydaje się, że 
pewne aspekty wykraczają poza kwestię samego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska, których dotyczy dyrektywa 2003/4/WE. Niezależnie od tego, czy wnioskowane 
informacje znajdują się w posiadaniu urzędu miejskiego w Castril, organ publiczny ma 
obowiązek wypełniania postanowień artykułu 4 ust. 1 lit. a) przedmiotowej dyrektywy.

Artykuł 6 dyrektywy 2003/4/WE przewiduje dostęp do sprawiedliwości. Każdemu 
wnioskodawcy, który uzna, że jego wniosek o udostępnienie informacji został zignorowany, 
niesłusznie odrzucony, w całości lub częściowo, albo nieodpowiednio rozpatrzony 
przysługuje dostęp do procedur odwoławczych, przewidzianych w ust. 1 i 2.

Dlatego też, w takich okolicznościach, Komisja zachęca składającego petycję do pełnego 
wykorzystania możliwości dostępu do informacji dotyczących środowiska, jakie stwarza 
dyrektywa 2003/4/WE, w tym, jeśli to niezbędne, procedur odwoławczych.

Wnioski

W świetle dostępnych informacji nie ma wystarczających dowodów, aby uważać, że wymogi 
ustanowione w rozporządzeniu nr 1367/2006 i dyrektywach 2003/4/WE, 2003/35/WE, 
92/43/EWG, 79/409/EWG, 85/337/EWG ze zmianami i 2000/60/WE nie są przestrzegane.
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