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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 0340/2010, którą złożyła María de la Soledad Ramiro Martínez 
(Hiszpania) w sprawie niszczenia równiny Morata de Tajuña w Madrycie

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się działalności budowlanej i nielegalnemu wywozowi śmieci, 
które mają miejsce na równinie Morata de Tajuña, twierdząc, że władze miejskie w Madrycie 
projektują dodatkową drogę biegnącą przez tę równinę, co według składającej petycję 
spowoduje ogromne zniszczenie. Organizacja obywatelska skierowała tę sprawę 
do hiszpańskich sądów, kwestionując deklarację korzystnego oddziaływania na środowisko 
naturalne sformułowaną przez władze miejskie w Madrycie. Członkowie tej organizacji 
domagają się alternatywnego rozwiązania, które uchroniłoby równinę przed zniszczeniem, 
i twierdzą, że nielegalne prace budowlane i wywózka śmieci zanieczyściły rzekę Tajuña 
i że nie zrobiono nic, by ograniczyć odprowadzanie ścieków do rzeki.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 lipca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Komisja zbadała zarzuty składającej petycję dotyczące budowy drogi na równinie Morata de 
Tajuña w celu oceny zgodności z unijnym prawodawstwem w dziedzinie ochrony 
środowiska, które może mieć zastosowanie w tej sprawie.

Jeśli chodzi o prawodawstwo dotyczące środowiska naturalnego, brak jest przesłanek 
wskazujących na to, w jakim stopniu obszary chronione przepisami dyrektywy Rady 
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92/43/WE w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1byłyby 
dotknięte negatywnymi skutkami przedsięwzięcia. 

W odniesieniu do unijnej oceny oddziaływania na środowisko należy zauważyć, że 
informacje podane przez składającą petycję są bardzo ogólne i nie pozwalają na stwierdzenie 
ewentualnego naruszenia przepisów dyrektywy OOŚ. W każdym razie wydaje się, że 
przedmiotowe przedsięwzięcie drogowe podlegałoby procedurze OOŚ, a deklaracja OOŚ 
przyjęta przez władze regionalne byłaby rozpatrywana przed sądami krajowymi. Niezależnie 
od tego składająca petycję stwierdziła, że ostatecznie przedmiotowe przedsięwzięcie budowy 
drogi najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku w związku z porozumieniem zawartym 
pomiędzy lokalnymi władzami miejskimi a regionem autonomicznym Madryt.

Składająca petycję stwierdza ponadto, że w wyniku innych nielegalnych prac budowlanych 
doszło do nielegalnego wywozu śmieci wprost do kanałów nawadniających na równinie 
Morata de Tajuña i do rzeki Tajuña. Wspomniany nielegalny wywóz śmieci jest najwyraźniej 
spowodowany wyciekiem z kanalizacji i szamb z domów i odosobnionych osad. Składająca 
petycję nie podaje żadnych innych konkretnych informacji na temat rzekomego nielegalnego 
wywozu śmieci i odprowadzania ścieków do rzeki Tajuña, które stanowiłyby dowód na 
naruszenie europejskiego prawodawstwa.

Jeśli chodzi o prawodawstwo UE w dziedzinie odpadów, art. 36 dyrektywy 2008/98/WE w 
sprawie odpadów2 zobowiązuje państwa członkowskie do podejmowania niezbędnych 
środków zakazujących porzucania, wysypywania lub niekontrolowanego unieszkodliwiania 
odpadów. Odpady ściekowe są jednak wyłączone z zakresu zastosowania przedmiotowej 
dyrektywy w zakresie, w jakim są one już objęte innymi przepisami UE. 

Ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE3ustanawia konieczność dokładnego planowania 
zużycia zasobów wodnych poprzez opracowanie planów gospodarowania wodami w dorzeczu 
w celu uniknięcia niezrównoważonych rozwiązań i nieodwracalnych szkód dla środowiska 
naturalnego. Plany te zawierać będą środki mające na celu osiągnięcie do 2015 r. dobrego 
stanu wód, w tym środki kontroli w zakresie odprowadzania substancji zanieczyszczających 
do wód powierzchniowych. 

Zgodnie z ramową dyrektywą wodną pierwsze plany gospodarowania wodami w dorzeczach 
powinny zostać opublikowane do grudnia 2009 r. W dniu 3 czerwca 2010 r.4 Komisja podjęła 
działania prawne przeciwko Hiszpanii, ponieważ państwo to nie przedłożyło Komisji planów 
gospodarowania wodami w dorzeczu zgodnie z art. 15 ust. 3 ramowej dyrektywy wodnej; 
uzasadniona opinia została przesłana w dniu 27 stycznia. 

Wniosek

Na podstawie informacji przedstawionych przez składającą petycję Komisja nie może 
stwierdzić naruszenia przepisów UE dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
                                               
1Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7. 
2Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.
3Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 2.12.2000, s. 1).
4Patrz też IP/10/685 z 3.6.2010.


