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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1686/2009, którą złożył Xavier Geoffroy d'Assy (Francja) w imieniu
Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Dolin Rzek Erve, Treulon i Vaige oraz 
Zagospodarowania Przestrzennego, z 1200 podpisami, w sprawie 
planowanego zagospodarowania przestrzennego dorzecza rzeki Erve zgodnie 
z ramową dyrektywą w sprawie polityki wodnej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytycznie odnosi się do projektu lokalnych władz dotyczącego 
zagospodarowania przestrzennego dorzecza rzeki Erve, obawiając się, że projekt ten będzie 
miał znaczny szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, w tym na środowisko wodne. 
Podważa on rezultaty oceny oddziaływania na środowisko, a zwłaszcza dokładność wyników, 
na których została ona oparta. Składający petycję jest zdania, że przedmiotowy projekt został 
nieodpowiednio przedstawiony jako niezbędny, w celu zachowania zgodności z wymogami 
określonymi w ramowej dyrektywie w sprawie polityki wodnej (dyrektywa 2000/60/WE), 
oraz że doprowadzi do zburzenia kilku tam, co będzie miało poważne konsekwencje dla 
lokalnej różnorodności biologicznej. Składający petycję opatrzył dokument zezwalający na 
realizację projektu wieloma komentarzami i domaga się podjęcia działań przez Parlament 
Europejski w celu dopilnowania, aby przeprowadzono konsultacje z lokalnymi mieszkańcami 
oraz aby włączono ich w proces podejmowania decyzji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

W ramowej dyrektywie wodnej wymaga się, by z zasady państwa członkowskie osiągnęły 
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dobry stan wszystkich części wód do 2015 roku. Pojęcie to obejmuje dobry stan ekologiczny i 
dobry stan chemiczny. W załączniku V do dyrektywy określa się elementy jakości dla 
klasyfikacji stanu ekologicznego. Znajdują się wśród nich elementy biologiczne, lecz także 
elementy wspierające elementy biologiczne, takie jak ciągłość rzeki. 

W przypadku poważnej zmiany części wód na skutek danej działalności człowieka związanej 
ze zrównoważonym rozwojem państwa członkowskie mogą wyznaczyć część wód jako 
„silnie zmienioną” zgodnie z art. 4 ust. 3 przedmiotowej dyrektywy. Aby umożliwić 
kontynuowanie działalności człowieka związanej ze zrównoważonym rozwojem, zamiast 
dobrego stanu ekologicznego należy uzyskać dobry potencjał ekologiczny. W wielu 
przypadkach nadal trzeba podejmować środki naprawcze dla uzyskania dobrego potencjału 
ekologicznego. W przypadku wyznaczenia silnie zmienionej części wód, należy przedstawić 
uzasadnienie, dlaczego korzystnych celów zmiany nie można uzyskać w ramach opcji 
znacznie korzystniejszej środowiskowo. To do państwa członkowskiego należy wyznaczanie 
części wód jako silnie zmienionej, określenie konkretnego przeznaczenia części wód, a także 
zaprojektowanie i wdrożenie środków służących realizacji tego celu.

W sytuacji, w której dochodzi do pewnych zmian części wód, należy ocenić, czy zmiany takie 
prowadzą do pogorszenia się stanu wód. W takim przypadku zastosowanie mają 
rygorystyczne warunki wymienione w art. 4 ust. 7 przedmiotowej dyrektywy.

W ramowej dyrektywie wodnej (artykuł 14) wymaga się konsultowania ze społeczeństwem 
projektów planów gospodarowania wodami w dorzeczu.

W przedmiotowej petycji nie wskazano, które zobowiązania zapisane w dyrektywach mogły 
zostać naruszone. Ponadto nie ma wskazania, by przedmiotowe przedsięwzięcie prowadziło 
do pogorszenia się stanu wód. We Francji projekty planów gospodarowania wodami w 
dorzeczu udostępniono społeczeństwu do konsultacji w odpowiednim czasie, przekazano je 
też Komisji. Komisja dokona starannej oceny wszystkich planów gospodarowania wodami w 
dorzeczu i opublikuje swoje wnioski w 2012 roku. 

Wnioski

Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie może stwierdzić naruszenia ramowej 
dyrektywy wodnej. 


