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Komisja Petycji

27.2.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0834/2012, którą złożył Miguel Ángel Sánchez Pérez (Hiszpania) 
w imieniu Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche, w sprawie 
szkodliwego dla środowiska gospodarowania wodami w dorzeczu rzeki Tag.

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, jako przewodniczący Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche, 
informuje o niewłaściwym stanie ochrony i szkodliwym dla środowiska gospodarowaniu 
wodami w dorzeczu rzeki Tag, a szczególnie na obszarach położonych między zbiornikiem 
Bolarque a miejscowością Talavera de la Reina. Składający petycję zauważają, że Komisja 
Europejska zainicjowała postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego i w końcu wniosła sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
zarzucając, że Hiszpania nie dotrzymuje swoich zobowiązań w zakresie przyjmowania 
planów hydrologicznych. Składający petycję informują, że projekt planu hydrologicznego dla 
rzeki Tag nie został jeszcze udostępniony opinii publicznej. Zamieszczono go na stronie 
internetowej Ministerstwa Środowiska i usunięto 24 godziny później. Składający petycję 
wskazują na negatywne oddziaływanie na środowisko, do jakiego dochodziło w dorzeczu na 
przestrzeni trzech ostatnich dziesięcioleci, oraz na naruszenia kilku europejskich dyrektyw 
środowiskowych, a konkretnie unijnej ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy ptasiej, 
dyrektywy siedliskowej, jak również dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych. Składający petycję dodają, że dochodzi do oddziaływania na różne obszary 
należące do sieci Natura 2000.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Zgodnie z ramową dyrektywą wodną1 do 22 grudnia 2009 r. państwa członkowskie powinny 
były zatwierdzić dla każdego obszaru dorzecza swoje plany gospodarowania wodami w 
dorzeczu i powiadomić o nich Komisję 

Niedopełnienie przez Hiszpanię tego obowiązku – z wyjątkiem Distrito Fluvial de Cataluña –
stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ostatnim wyroku z 4 października 
2012 r. (sprawa C-403/11 Komisja przeciwko Hiszpanii).

Komisja zwróciła się do władz hiszpańskich o przedstawienie środków podjętych w celu 
zastosowania się do tego wyroku, mianowicie przyjęcie zaległych planów gospodarowania 
wodami w dorzeczu (w tym plan gospodarowania wodami w dorzeczu Tag). 

Jeżeli chodzi o zarzuty dotyczące innych naruszeń ramowej dyrektywy wodnej w dorzeczu 
Tag, dopiero po otrzymaniu planu gospodarowania wodami w tym dorzeczu Komisja będzie 
mogła przeanalizować zgodność z wymogami ramowej dyrektywy wodnej, a w razie potrzeby 
podjąć działania.

W kwestii ewentualnych naruszeń dyrektywy ptasiej2 i siedliskowej3 Komisja zauważa, że na 
odcinku rzeki Tag wskazanym przez składającego petycję znajdują się rozmaite siedliska 
Natura 2000, w szczególności siedliska ES0000119 Carrizales y Sotos de Aranjuez, 
ES0000169 Río Tajo en Castrejón, islas de Malpica de Tajo y Azután, ES0000438 Carrizales 
y sotos del Jarama y Tajo, ES0000163 Sierra de Altomira, ES3110006 Vegas, cuestas y 
páramos del sureste de Madrid i ES4250014 Sotos del río Albercie.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej Hiszpania ma obowiązek podjęcia 
odpowiednich działań dla uniknięcia pogorszenia się stanu siedlisk i gatunków o znaczeniu 
europejskim w tych siedliskach Natura 2000. Komisja zgadza się, że ekosystemy rzeczne w
tych siedliskach są szczególnie wrażliwe na pogorszenie jakości wody i na zmiany systemów 
przepływu wody. Jednak zgodnie z informacjami udzielonymi Komisji nie jest jasne, w jaki 
sposób system gospodarowania wodami rzeki negatywnie wpływa na te siedliska. Na 
podstawie udzielonych informacji Komisja uważa, że na obecnym etapie nie ma dowodu 
prowadzącego do wniosku, że nastąpiło naruszenie dyrektywy ptasiej i siedliskowej.

W sprawie ewentualnego naruszenia dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych4

Komisja podtrzymuje opinię wyrażoną w odpowiedzi na pytanie pisemne 8857/2011. Komisja 

                                               
1 Dyrektywa 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 22.12.2000, s. 1–73). Dyrektywa ostatnio 
zmieniona dyrektywą 2009/31/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114).
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).
3 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
4 Dyrektywa 91/271/EWG, Dz.U. L 135 z 30.5.1991.
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wniosła do sądu skargę na Hiszpanię za niespełnienie zobowiązań dotyczących odpowiedniego 
oczyszczania ścieków z aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) ponad 10 000, 
wypuszczanych na wrażliwe obszary (w tym dział wodny Tag).

Ponadto po ocenie informacji udzielonych przez Hiszpanię w odniesieniu do aglomeracji o 
równoważnej liczbie mieszkańców od 2000 do 10 000 Komisja w dniu 21 czerwca 2012 r. 
skierowała do władz hiszpańskich wezwanie do usunięcia uchybienia, które dotyczy także 
aglomeracji na wspomnianym przez składającego petycję odcinku rzeki Tag. Komisja obecnie 
analizuje odpowiedź na wezwanie, zanim zdecyduje, czy potrzebne są jakieś dodatkowe 
działania.

Wniosek

Komisja podejmuje wszelkie działania, by dopilnować przyjęcia i wdrożenia przez Hiszpanię 
jej planów gospodarowania wodami w dorzeczu. m.in. w dorzeczu Tag, w szczególności 
podjęcia przez Hiszpanię działań koniecznych do zastosowania się do wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie C-403/11 Komisja przeciwko Hiszpanii.

W sprawie wdrożenia dyrektywy ptasiej i siedliskowej Komisja uważa, że nie wykazano 
naruszenia przepisów tych dyrektyw.

W sprawie należytego wdrożenia dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 
na odcinku rzeki Tag wskazanym przez składającego petycję, Komisja będzie dalej 
prowadziła już rozpoczęte działania prawne. 


