
CM\876850PL.doc PE456.744v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

6.09.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0338/2010, którą złożył T.F.T (Hiszpania) w imieniu „Plataforma por 
la defensa de los valles verdes”, w sprawie ujęć wodnych i wiercenia studni 
w „Sierra de Cazorla”, rezerwacie przyrody w Segura y las Villas w Jaén 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyrażają zaniepokojenie niekorzystnym oddziaływaniem na wody 
gruntowe w rezerwacie przyrody Sierra de Cazorla wskutek wiercenia studni w ramach 
zakrojonego na szeroką skalę prywatnego dochodowego przedsięwzięcia nawodnienia 
654 hektarów gajów oliwnych planowanego przez towarzystwo irygacyjne Beas del Segura. 
Studnie wiercone są na obszarze uznanym za objęty ochroną przez rząd Andaluzji w 1986 r. 
i wyznaczonym jako rezerwat biosfery przez UNESCO. Składający petycję utrzymują, 
że dochodzi do naruszania prawodawstwa Wspólnoty, w tym dyrektywy siedliskowej (teren, 
o którym mowa, to teren mający znaczenie dla Wspólnoty SCI ES 0000035, wchodzący 
w skład sieci Natura 2000) i dyrektywy 79/409/EWG (ponieważ jest to obszar specjalnej 
ochrony ptactwa) oraz ustawodawstwa krajowego, w tym planu hydrologicznego dorzecza 
Guadalquivir i planu zarządzania rezerwatem przyrody Sierra de Cazorla.

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 13 stycznia 2011 r.

Przedmiotowa petycja dotyczy zezwolenia na przedsięwzięcie nawodnienia 654 hektarów 
w prowincji Jaén wodą pobieraną z rezerwatu przyrody Sierra de Cazorla w Segura y las 
Villas. Według składających petycję wpływ budowy ujęć wodnych na zasoby wodne 
rezerwatu przyrody, który jest również obszarem Natura 2000, nie został odpowiednio 
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oceniony. Oddziaływanie innych towarzyszących przedsięwzięciu inwestycji, które będą 
musiały zostać wybudowane na tym obszarze (nadziemne przewody wysokiego napięcia), 
również nie zostało odpowiednio ocenione. Składający petycję twierdzą, że naruszono 
europejskie prawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska: dyrektywa siedliskowa 
92/43/EWG1, dyrektywa ptasia 2009/147/WE2 oraz ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE3. 

Obszar ES0000035, „Sierra de Cazorla Segura y las Villas”, został wyznaczony jako teren 
mający znaczenie dla Wspólnoty na mocy dyrektywy siedliskowej oraz jako obszar specjalnej 
ochrony na podstawie dyrektywy ptasiej. W dyrektywie siedliskowej (art. 6 ust. 3 i 4) 
wymaga się, aby każde przedsięwzięcie, które może negatywnie oddziaływać na takie tereny, 
było poddawane ocenie. W świetle wniosków wynikających z takiej oceny właściwe władze 
wyrażają zgodę na przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie ono 
niekorzystnie na dany teren. Przepisy art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG 
stanowią swojego rodzaju procedurę odstępstwa, ponieważ określa się w nich okoliczności 
pozwalające na realizację planów i przedsięwzięć o negatywnym wpływie lub 
uniemożliwiające tę realizację.

Zgodnie z dostępnymi informacjami z oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko 
przedmiotowego przedsięwzięcia (DIA) nie wynika, że przeprowadzono odpowiednią ocenę 
jego wpływu na walory środowiskowe uzasadniającą decyzję o wyznaczeniu obszaru 
realizacji.

Wnioski

W związku z powyższymi rozważaniami Komisja zwróci się do władz Hiszpanii w celu 
sprawdzenia, czy nie zostały naruszone przepisy dyrektywy siedliskowej i ramowej 
dyrektywy wodnej.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Komisja zwróciła się do władz Hiszpanii o szczegółowe informacje dotyczące oceny wpływu 
ujęć wody na zasoby wodne, a także wpływu urządzeń towarzyszących (które miałyby zostać 
wybudowane w granicach obszaru, jak nadziemne przewody wysokiego napięcia).

W wyniku analizy odpowiedzi otrzymanej z Hiszpanii nasunęły się jednakże nowe pytania 
i wystąpiła potrzeba dalszych informacji, jeżeli chodzi o zgodność przeprowadzonej oceny 
z dyrektywą siedliskową.

W związku z powyższym Komisja zwróciła się do hiszpańskich władz o dalsze szczegółowe 
informacje.

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa. Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.
3 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Dz.U. L 327 z 22.12.2000.


