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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1393/2007, внесена от Silvia Leal Acevedo, с испанско гражданство, 
относно потенциално вредното въздействие на рехабилитационен проект в 
защитената зона „Cuenca de los ríos Jarama y Henares“ (Мадрид)

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията критикува рехабилитационен проект, разработен по 
инициатива на местните органи на село Sierra Norte de Madrid (Torremocha del Jarama, 
Madrid), който би имал сериозно вредно въздействие върху екосистемата на река Jarama 
и по-специално върху защитената от Общността зона „Cuencas de los ríos Jarama y 
Henares“. Според вносителката на петицията местните органи не са осигурили 
подходящ достъп до информация. Вносителката на петицията твърди, че проектът 
нарушава Директиви 2000/60/ЕО, 2003/4/ЕО и 2003/35/ЕО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Вносителката критикува рехабилитационния проект, разработен по инициатива на 
местните органи за село Torremocha del Jarama в региона на Мадрид, който, според нея,
би имал вредно въздействие върху екосистемите на река Jarama, включително върху 
тези, които се намират на територията от значение за Общността „Cuencas de los ríos 
Jarama y Henares“, одобрена съгласно Директива 92/43/ЕИО относно местообитанията1. 
Според вносителката ще има загуба в качеството на водата във вътрешните водоеми и 
риск от наводнения, което би било в противоречие с разпоредбите, установени в 
Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО2.
                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
2 ОВ L 327, 22.12.2000 г.
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Вносителката също твърди, че местните органи не са успели да осигурят подходящ 
достъп до информация, в нарушение на разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО1. 

Комисията разгледа информацията, предоставена от вносителката, и отбелязва, че 
рехабилитационният проект включва действия за управление на речните брегове и 
речното корито с цел създаване на рибен резерват, възстановяване на крайречната 
растителност с оглед повишаване на регенерирането на структурата и състава на 
гората, и създаване на информационни звена за почивна дейност.

В съответствие с член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията, планове или 
проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на територия от „Натура 
2000”, но които могат да окажат значително влияние, се подлагат на подходяща 
проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от гледна точка на целите 
на съхраняването на тази територия, като одобряването на такива планове или проекти 
е предмет на специфични разпоредби. Комисията осъзнава, че някои от компонентите 
на проекта, споменати от вносителката, могат да са непосредствено свързани с 
управлението на територия от „Натура 2000”. Вследствие на това, компетентните 
органи имат задачата да определят дали проектът следва да се разглежда като имащ 
отношение към съхраняването на територията, в какъвто случай проектът би бил 
изключен от разпоредбите на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията. В 
противен случай може да се пристъпи към осъществяването на проекта, стига 
компетентните органи да съблюдават напълно съответните задължения и предпазни 
мерки, установени в член 6 от директивата, с цел да се гарантира, че няма вредно 
въздействие върху екологичната цялост на територията.

Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО предвижда: 
 задължение за постигане на добро качество на водата („добро състояние“) за всички 

води, по правило до 2015 г., плюс принципна забрана на всякакво влошаване на 
състоянието на водата в сравнение с текущото състояние;

 задължение за разработване до 22 декември 2009 г. на необходимите планове и 
програми с мерките за постигане на тази екологична цел за добро състояние, като 
всички граждани, заинтересовани страни и НПО следва да имат право да бъдат 
консултирани и да разполагат с достъп до всички документи и данни;

 В Рамковата директива за водите няма задължения по отношение на риска от 
наводнения; въпреки това, Директивата за наводненията (Директива 2007/60/ЕО) 
разглежда управлението на риска от наводнения и гарантира съответното 
консултиране на граждани, заинтересовани страни, НПО и общини; крайният срок 
за нейното въвеждане в националните законодателства е 26 ноември 2009 г. 

По отношение на Директива 2003/4/ЕО относно обществения достъп до информация за 
околната среда, държавите-членки трябва да гарантират, че публичните органи 
предоставят информация за околната среда, съхранявана от тях или за тях, на всеки 
заявител при поискване от негова страна и без необходимост от заявяване на интерес. 
Тази директива предвижда специфични крайни срокове: възможно най-скоро, или най-
късно в срок от един месец след получаването на искането от публичния орган, или в 
                                               
1 ОВ L 41, 14.2.2003 г.
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срок от два месеца след неговото получаване, особено когато поисканата информация е 
обемиста или сложна. Достъп до информация за околната среда може да бъде отказан 
само на основание, предвидено в член 4 от директивата. Всеки заявител, който счита, 
че искането му за предоставяне на информация е било пренебрегнато, погрешно 
отхвърлено (независимо дали изцяло или частично), или че му е отговорено неточно, 
има достъп до процедурите за преразглеждане, предвидени в член 6, параграфи 1 и 2.

На тази основа Комисията приканва вносителката да се възползва изцяло от 
възможностите за достъп до информация за околната среда, предвидени от Директива 
2003/4/ЕО, включително процедурите за преразглеждане, ако е необходимо.

Комисията разгледа въпросите, повдигнати от вносителката, и въз основа на наличната 
информация заключава, че няма доказателства, които да предполагат, че на този етап 
има нарушения на правото на Общността. 


