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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1391/2007, którą złożył Miguel Angel Ortiz Lopez (Hiszpania) 
w sprawie szkodliwego wpływu prac przewidzianych na rzece Río Castril 
i mających na celu zaopatrywanie w wodę miejscowości Baza, Caniles i Zújar

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytykuje decyzję hiszpańskiego Ministerstwa Środowiska, które 
zatwierdziło realizację pilnych prac na Río Castril w celu zapewnienia dostaw wody do 
miejscowości Baza, Caniles i Zújar. Składający petycję twierdzi, że prace te byłyby 
nieproporcjonalne i nie mogłyby być uzasadnione zapotrzebowaniem na wodę w wyżej 
wspomnianych miejscowościach. Składający petycję wyjaśnia, że planowane prace 
doprowadziłyby do nieodwracalnych szkód w unikalnym ekosystemie tej rzeki i naruszyłyby 
przepisy dyrektywy 85/377/EWG i 92/43/EWG.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Składający petycję odwołuje się do przedsięwzięcia zatwierdzonego przez hiszpańskie władze 
mającego na celu zaopatrywanie w wodę miasta Baza. Na potrzeby przedsięwzięcia woda 
pobierana będzie ze zbiornika Portillo na rzece Castril, położonego niedaleko miasta Castril, 
w którym mieszka składający petycję. Przedsięwzięcie wiąże się z budową 25-kilometrowego 
rurociągu wzdłuż rzeki. Według składającego petycję przedsięwzięcie doprowadzi do 
nieodwracalnych szkód w środowisku rzeki. Według dostarczonych informacji nie 
przeprowadzono oceny rozwiązań alternatywnych, a składający petycję proponuje
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rozwiązanie, które wiązałoby się z mniejszymi kosztami i byłoby bardziej przyjazne 
środowisku.

Składający petycję twierdzi, że doszło do naruszenia następującego prawodawstwa:

 dyrektywy 92/43/EWG1 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory;

 dyrektywy 79/409/EWG2 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;
 dyrektywy 85/337/EWG3 zmienionej dyrektywą 97/11/WE4.

W odniesieniu do dyrektywy 92/43/EWG Komisja zaznacza, że rzeka Castril nie jest 
sklasyfikowana jako obszar Natura 2000 przez wspólnotowe prawodawstwo w zakresie 
ochrony środowiska. Prawdopodobne skutki przedmiotowego przedsięwzięcia na sąsiednie 
obszary Natura 2000 muszą zostać określone przez odpowiedni organ do spraw ochrony 
środowiska. Dla gatunków, których występowanie związane jest z rzeką, wymienionych 
w załączniku IV, właściwe organy powinny zapewnić wprowadzenie środków ochronnych, 
a w przypadku odstępstwa od wymogów ustanowionych w dyrektywie 92/43/EWG należy 
poinformować o tym Komisję. Do tej pory Komisja nie została poinformowana o żadnym 
odstępstwie, które mogłoby być powiązane z przedmiotową sytuacją. Składający petycję 
odnosi się także do innych gatunków ptaków. Zgodnie z dyrektywą właściwe organy muszą 
także dopilnować, aby nie doszło do pogorszenia stanu siedlisk tych gatunków.

Ramowa dyrektywa wodna (RDW), opublikowana w grudniu 2000 r.5, wprowadza wymóg 
szczegółowego planowania wykorzystania zasobów wodnych, tak aby uniknąć 
niezrównoważonych rozwiązań oraz nieodwracalnych szkód w środowisku naturalnym, 
w oparciu o opracowywanie planów gospodarowania wodami w dorzeczu (PGWD). 
Zgodnie z RDW pierwsze PGWD zostaną opublikowane do grudnia 2009 r. W art. 4 RDW 
określono dwa główne cele środowiskowe: zapobieżenie pogorszeniu się stanu zbiorników 
wodnych oraz osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 r. Od 2009 r. wszystkie 
plany i programy mające wpływ na zasoby wodne lub jakość wody trzeba będzie 
koordynować z postanowieniami PGWD, tak aby można było zrealizować cele środowiskowe 
RDW. W przypadku nowych przedsięwzięć art. 4 ust. 7 RDW pozwala na pogorszenie stanu 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7-50

2 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1-18

3 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.

4 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 14.3.1997, s. 5.

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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wód powierzchniowych, jeśli spełnione zostaną określone warunki. Zapewnienie spełnienia 
tych warunków w takich przypadkach należy do właściwych organów hiszpańskich.
W odniesieniu do dyrektywy 85/337/EWG1 zmienionej dyrektywą 97/11/WE2 i dyrektywy 
2003/35/WE (nazywanej dyrektywą w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub 
dyrektywą OOŚ) przedmiotowe dyrektywy ustanawiają możliwość przeprowadzenia oceny 
pewnych przedsięwzięć. Z dostarczonych informacji wynika, że przedsięwzięcie nie wchodzi 
w zakres załącznika I do dyrektywy 85/337/EWG i dlatego nie jest wymagane 
przeprowadzenie obowiązkowej oceny. Przedsięwzięcie może zaliczać się do kategorii 
określonej w punkcie 10(j) załącznika II do dyrektywy 85/337/EWG i w związku z tym, jeśli 
przedsięwzięcia mogą znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest przeprowadzenie 
oceny przy wykorzystaniu procesu przeglądu w oparciu o progi lub kryteria ustalone 
w załączniku III do dyrektywy. Główną odpowiedzialność za określenie, czy wymóg ten ma 
zastosowanie w danym przypadku, ponosi właściwy organ w danym państwie członkowskim. 
Jeśli chodzi o proces publicznej konsultacji, to zgodnie z dyrektywą OOŚ jest on wymagany 
jedynie, gdy zapadnie decyzja o przeprowadzeniu OOŚ. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie opinii publicznej informacji o decyzji podjętej przez właściwe organy. 
W przypadkach, w których ma zostać przeprowadzona OOŚ, zastosowanie mają zasady 
dotyczące udziału społeczeństwa ustanowione w art. 6 zmienionej dyrektywy3. Przewiduje 
się, że zainteresowana społeczność musi mieć dostęp nie tylko do informacji określonych 
w art. 6 ust. 2, ale także do innych istotnych informacji dotyczących środowiska, które staną 
się dostępne po tym, jak zainteresowane osoby otrzymają informacje określone w ust. 2. Ten 
dostęp do informacji dotyczących środowiska musi być zapewniony zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2003/4/WE4.

W świetle dostępnych informacji nie ma wystarczających dowodów, by stwierdzić, że 
wymogi ustanowione w dyrektywach 92/43/EWG, 79/409/EWG, 85/337/EWG ze zmianami 
oraz 2000/60/WE nie są przestrzegane.

                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.

2 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 14.3.1997, s. 5.

3 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział 
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz 
zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 
85/337/EWG i 96/61/WE, w Dz.U. L 156 z 25 czerwca 2003, s. 17.

4 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG, w Dz.U. L 41 
z 14 lutego 2003, s. 26.
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