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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1393/2007 af Silvia Leal Acevedo, spansk statsborger, om de 
potentielle skadelige virkninger af et rehabiliteringsprojekt i det beskyttede 
område "Cuenca de los ríos Jarama y Henares" (Madrid)

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer et rehabiliteringsprojekt iværksat af de lokale myndigheder i landsbyen 
Sierra Norte de Madrid (Torremocha del Jarama, Madrid), der vil få en alvorlig skadelig 
indvirkning på økosystemet i Río Jarama og navnlig på det beskyttede område "Cuencas de 
los ríos Jarama y Henares". Ifølge andrageren har de lokale myndigheder ikke givet ordentlig 
adgang til information. Andrageren hævder, at projektet er i strid med EU-direktiverne 
2000/60, 2003/4 og 2003/35.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Andrageren kritiserer et rehabiliteringsprojekt iværksat af de lokale myndigheder i landsbyen 
Torremocha del Jarama i regionen Madrid, som efter hendes mening vil få en alvorlig 
skadelig indvirkning på økosystemet i Río Jarama, herunder i lokaliteten af 
fællesskabsbetydning "Cuencas de los ríos Jarama y Henares" vedtaget i henhold til 
habitatdirektivet, 92/43/EØF1. Ifølge andrageren vil kvaliteten af de indre vandveje falde, og 
der vil være risiko for oversvømmelser, hvilket vil være i strid med bestemmelserne i 
vandrammedirektivet, 2000/60/EF2.

Andrageren anfører endvidere, at de lokale myndigheder har undladt at sikre, at der er 
                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
2 EFT L 327 af 22.12.2000.
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tilstrækkelig adgang til oplysninger, og dermed overtræder direktiv 2003/4/EØF1.

Kommissionen har undersøgt de oplysninger, som andrageren har fremsendt, og bemærker, at 
rehabiliteringsprojektet omfatter foranstaltninger til forvaltning af flodbredden og flodlejet 
med henblik på oprettelse af et fiskereservat, genoprettelse af vegetationen langs bredden for 
at fremme genoprettelsen af strukturen og sammensætningen af skoven og oprettelse af 
informationssteder til rekreative formål.

I overensstemmelse med habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, skal alle planer eller projekter, der 
ikke er direkte forbundet med en Natura 2000-lokalitets forvaltning, men som kan påvirke en 
sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokalitetens 
bevaringsmålsætninger, og godkendelsen deraf er underlagt visse bestemmelser.
Kommissionen forstår, at visse af projektets komponenter, som andrageren henviser til, kan 
være direkte forbundet med forvaltningen af Natura 2000-lokaliteten. Det er derfor op til de 
kompetente myndigheder at fastlægge, om projektet bør behandles som en henvisning til 
lokalitetens bevaring, i hvilket tilfælde projektet ikke er omfattet af bestemmelserne i 
habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. I modsat fald kan projektet gennemføres, så længe de 
kompetente myndigheder fuldt ud tager hensyn til de relevante forpligtelser og 
sikkerhedsforanstaltninger, der fremgår af artikel 6 i direktivet for at sikre, at lokalitetens 
økologiske integritet ikke påvirkes negativt.

Vandrammedirektivet, 2000/60/EF, indeholder følgende bestemmelser:

 En forpligtelse til at opnå god vandkvalitet ("god tilstand") for alt vand, som hovedregel 
inden 2015, samt et principielt forbud mod at forringe vandets tilstand sammenlignet med 
status quo.

 En forpligtelse til inden den 22. december 2009 at udvikle de nødvendige planer og 
programmer med foranstaltninger for at nå dette miljømæssige mål om god tilstand, idet 
alle borgere, interessenter og ngo'er har ret til at blive hørt og har ret til adgang til alle 
dokumenter og data.

 Der er ingen forpligtelser vedrørende risikoen for oversvømmelser i henhold til 
vandrammedirektivet. Men i oversvømmelsesdirektivet, 2007/60/EF, omhandles 
forvaltning af risikoen for oversvømmelse, ligesom det sikres, at borgere, interessenter, 
ngo'er og kommuner høres korrekt. Tidsfristen for gennemførelsen i national lovgivning 
er den 26. november 2009.

Med hensyn til direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger skal 
medlemsstaterne sikre, at offentlige myndigheder stiller miljøoplysninger, som de er i 
besiddelse af, eller som opbevares for dem, til rådighed for enhver informationssøgende, uden 
at denne skal gøre rede for en interesse heri. I dette direktiv fastsættes specifikke frister:
Hurtigst muligt og senest en måned efter de offentlige myndigheders modtagelse eller senest 
to måneder efter modtagelsen af anmodningen, særligt hvis de ønskede oplysninger har et 
stort omfang eller er komplekse. Adgang til miljøoplysninger kan kun afslås af de årsager, 
som er fastlagt i direktivets artikel 4. Informationssøgende, som mener, at deres anmodning 
om adgang til oplysninger ikke er blevet besvaret, er blevet uretmæssigt afslået, enten helt 
eller delvist, eller er blevet utilstrækkeligt besvaret, har adgang til de 
                                               
1 EUT L 41 af 14.2.2003.
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efterprøvningsprocedurer, der er fastsat i artikel 6, stk. 1 og 2.

På denne baggrund opfordrer Kommissionen andrageren til fuldt ud at udnytte mulighederne 
for adgang til miljøoplysninger, som findes i direktiv 2003/4/EF, herunder 
revisionsprocedurerne i det omfang, det er nødvendigt.

Kommissionen har undersøgt de spørgsmål, som andrageren rejste, og konkluderer på 
baggrund af de foreliggende oplysninger, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen 
dokumentation for overtrædelse af fællesskabsretten."


