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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1393/2007, της κ. Silvia Leal Acevedo, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις έργου αποκατάστασης στην προστατευόμενη 
περιοχή «Cuenca de los ríos Jarama y Henares» (Μαδρίτη)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επικρίνει έργο αποκατάστασης που προωθούν οι τοπικές αρχές του χωριού 
Sierra Norte de Madrid (Torremocha del Jarama, Μαδρίτη) το οποίο εικάζεται ότι θα έχει 
σοβαρές επιβλαβείς επιπτώσεις στο οικοσύστημα του Río Jarama και ιδιαίτερα στην 
προστατευόμενη κοινοτική περιοχή «Cuencas de los ríos Jarama y Henares». Σύμφωνα με 
την αναφέρουσα, οι τοπικές αρχές δεν διασφάλισαν επαρκή πρόσβαση σε πληροφορίες. Η 
αναφέρουσα υποστηρίζει ότι το έργο παραβιάζει τις κοινοτικές οδηγίες 2000/60, 2003/4 και 
2003/35.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Η αναφέρουσα επικρίνει το έργο αποκατάστασης που προωθούν οι τοπικές αρχές για το
χωριό Torremocha del Jarama στην περιοχή της Μαδρίτης, το οποίο, κατά τη γνώμη της, θα 
έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στα οικοσυστήματα του ποταμού Jarama, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που βρίσκονται στον τόπο κοινοτικής σημασίας «Cuencas de los ríos Jarama y
Henares», ο οποίος θεσπίστηκε βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ1 για τους οικοτόπους. Κατά
την άποψη της αναφέρουσας, θα υπάρξει απώλεια της ποιότητας των εσωτερικών υδάτων και
κίνδυνος πλημμυρών, γεγονός που θα αντέβαινε στις διατάξεις που περιέχονται στην οδηγία 
                                               
1 EE L 206 της 22.7.1992
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πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ1.

Η αναφέρουσα επισημαίνει επίσης ότι οι τοπικές αρχές δεν εξασφάλισαν επαρκή πρόσβαση 
σε πληροφορίες παραβιάζοντας τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΟΚ2.

Η Επιτροπή εξέτασε τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναφέρουσα και σημειώνει
ότι το έργο αποκατάστασης περιλαμβάνει δράσεις για τη διαχείριση των οχθών και της κοίτης
του ποταμού προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία αλιευτικής προστατευόμενης 
περιοχής, η αποκατάσταση της παρόχθιας βλάστησης για την ενίσχυση της αναγέννησης της 
δομής και της σύνθεσης του δάσους, και η ανάπτυξη κέντρων πληροφόρησης για 
ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για τους οικοτόπους, κάθε σχέδιο, μη
άμεσα συνδεόμενο με τη διαχείριση ενός τόπου του Natura 2000, το οποίο όμως είναι
δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, εκτιμάται δεόντως ως προς τις 
επιπτώσεις του στους στόχους διατήρησης του τόπου και η έγκρισή του υπάγεται σε ειδικές 
διατάξεις. Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι ορισμένα στοιχεία του σχεδίου που επισημαίνει η
αναφέρουσα μπορεί να συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση του τόπου του δικτύου Natura
2000. Ως εκ τούτου, εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές να καθορίσουν κατά πόσον το εν λόγω
σχέδιο θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αφορά τη διατήρηση του τόπου, περίπτωση στην οποία το
σχέδιο θα πρέπει να εξαιρεθεί από τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για 
τους οικοτόπους. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο μπορεί να εκτελεστεί ενόσω οι
αρμόδιες αρχές τηρούν στο ακέραιο τις συναφείς υποχρεώσεις και εγγυήσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν επηρεάζεται 
αρνητικά η οικολογική ακεραιότητα του τόπου.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ προβλέπει:
 την υποχρέωση να επιτευχθεί καλή ποιότητα υδάτων («καλή κατάσταση») για όλα τα

ύδατα, ως κανόνα μέχρι το 2015, καθώς και γενική απαγόρευση οποιασδήποτε 
υποβάθμισης της κατάστασης των υδάτων σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση·

 την υποχρέωση να εκπονηθούν έως τις 22 Δεκεμβρίου 2009 τα απαραίτητα σχέδια και
προγράμματα με τα αντίστοιχα μέτρα για την επίτευξη αυτού του περιβαλλοντικού
στόχου της καλής κατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι πολίτες, οι ενδιαφερόμενοι
φορείς και οι ΜΚΟ έχουν το δικαίωμα διαβούλευσης και το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα
τα έγγραφα και δεδομένα·

 Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα δεν προβλέπει υποχρεώσεις όσον αφορά τον κίνδυνο
πλημμυρών· ωστόσο, η οδηγία για τις πλημμύρες 2007/60/ΕΚ εξετάζει τη διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας και διασφαλίζει τη δέουσα διαβούλευση με τους πολίτες, τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, τις ΜΚΟ και τους δήμους· ως προθεσμία για τη μεταφορά της 
στην εθνική νομοθεσία έχει οριστεί η 26η Νοεμβρίου 2009.

Σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές
πληροφορίες, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να παρέχουν 
τις περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους σε 

                                               
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000.
2 ΕΕ L 41 της 14.2.2003.
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όποιον υποβάλλει σχετική αίτηση και χωρίς ο αιτών να οφείλει να επικαλεσθεί οιοδήποτε 
συμφέρον. Η οδηγία αυτή προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες: το ταχύτερο δυνατόν ή το 
αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης από τη 
δημόσια αρχή ή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, ιδίως όταν οι 
αιτούμενες πληροφορίες είναι ογκώδεις και πολύπλοκες. Η πρόσβαση σε περιβαλλοντικές
πληροφορίες μπορεί να απορριφθεί μόνο για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 4 της 
οδηγίας. Ο αιτών, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του για παροχή πληροφοριών αγνοήθηκε, 
απορρίφθηκε αδικαιολόγητα (πλήρως ή εν μέρει) ή απαντήθηκε πλημμελώς, έχει το δικαίωμα 
να ασκήσει προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφοι 1 και 2.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλεί την αναφέρουσα να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες
πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες που παρέχει η οδηγία 2003/4/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών προσφυγής, εφόσον καταστεί αναγκαίο.

Η Επιτροπή εξέτασε τα θέματα που θίγει η αναφέρουσα και, βάσει των διαθέσιμων
πληροφοριών, συμπεραίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας 
επί του παρόντος.
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