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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Silvia Leal Acevedo, spanyol állampolgár által benyújtott 1393/2007. számú 
petíció a „Cuenca de los ríos Jarama y Henares” (Madrid) védett területen 
tervezett rehabilitációs projekt lehetséges káros hatásairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója bírálja a Sierra Norte de Madrid (Torremocha del Jarama, Madrid) 
község helyi hatósága által támogatott rehabilitációs projektet, amely nagyon káros hatást 
gyakorolna a Río Jarama ökoszisztémájára, különösen a „Cuencas de los ríos Jarama y 
Henares” közösségi védelem alatt álló területre. A petíció benyújtója szerint a helyi hatóságok 
nem nyújtanak megfelelő tájékoztatást. A petíció benyújtója szerint a projekt ellentétes a 
2000/60/EK, 2003/4/EK és a 2003/35/EK irányelvekkel. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 21. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A petíció benyújtója bírálja a madridi régióban található Torremocha del Jarama községre 
vonatkozó, a helyi hatóságok által támogatott rehabilitációs projektet, amely véleménye 
szerint káros hatást gyakorolna a Jarama folyó ökoszisztémáira, többek között a 92/43/EGK 
élőhelyvédelmi irányelv1 alapján elfogadott „Cuencas de los ríos Jarama y Henares” 
közösségi jelentőségű területen találhatókra. A petíció benyújtója szerint romlani fog a belvíz 
                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
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minősége és az áradás veszélye alakul ki, ami ellentétes a 2000/60/EK vízügyi 
keretirányelvben1 megállapított rendelkezésekkel.

Ezenkívül a petíció benyújtója azt állítja, hogy a helyi hatóságok nem biztosították az 
információkhoz való megfelelő hozzáférést, ezáltal megsértve a 2003/4/EK irányelv2

rendelkezéseit. 

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által nyújtott információkat, és megállapítja, 
hogy a rehabilitációs projekt magában foglal intézkedéseket a folyópartoknak és 
folyómedreknek a halászati tartalék létrehozását lehetővé tevő kezelésére vonatkozóan, 
továbbá a part menti növényzet helyreállítására az erdők struktúrája és összetétele 
megújításának elősegítése érdekében, valamint információs pontok létrehozására szabadidős 
tevékenységek céljából.

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) bekezdésének megfelelően, figyelembe véve az adott 
természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell folytatni 
minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül egy
Natura 2000 terület kezeléséhez, de valószínűleg jelentős hatással lesz arra, továbbá az 
engedélyezést különös rendelkezésekhez kell kötni. A Bizottság úgy tudja, hogy a petíció 
benyújtója által említett projekt bizonyos elemei közvetlenül kapcsolódhatnak a Natura 2000 
terület kezeléséhez. Következésképpen az illetékes hatóságoknak kell megállapítaniuk, hogy a 
projektet a terület védelmére szolgáló tervként kell-e kezelni, amely esetben a projektre nem 
vonatkoznának az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) bekezdésének rendelkezései. 
Ellenkező esetben a projekt végrehajtható, amennyiben az illetékes hatóságok teljes 
mértékben tekintetbe veszik az irányelv 6. cikkében megállapított, vonatkozó 
kötelezettségeket és biztosítékokat annak biztosítása érdekében, hogy a terület ökológiai 
épségét ne befolyásolják hátrányosan. 

A 2000/60/EK vízügyi keretirányelv a következőket írja elő:-
 általános szabályként legkésőbb 2015-ig minden víztest vonatkozásában a jó vízminőség 

(„jó állapot”) elérése, továbbá általánosságban a korábbi állapothoz képest a vizek 
állapotában bekövetkező romlással kapcsolatos tilalom;

 legkésőbb 2009. december 22-ig a jó állapotra vonatkozó környezeti célkitűzés eléréséhez
szükséges tervek és programok, valamint intézkedések kidolgozása, amelynek során 
minden polgárnak, érdekelt félnek és nem kormányzati szervezetnek joga van a 
konzultációhoz, valamint az összes dokumentumhoz és adathoz való hozzáféréshez;

 a vízügyi keretirányelv alapján nincsenek kötelezettségek az árvízkockázat tekintetében; a 
2007/60/EK irányelv azonban foglalkozik az árvízkockázatok kezelésével, és biztosítja a 
polgárokkal, az érdekelt felekkel, a nem kormányzati szervezetekkel és a 
helyhatóságokkal való megfelelő konzultációt; az irányelv nemzeti jogba történő 
átültetésének határideje 2009. november 26.

A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2003/4/EK irányelvvel 
kapcsolatban a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hatóságok bármely kérelmező 

                                               
1 HL L 327., 2000.12.22.
2 HL L 41., 2003.2.14.
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rendelkezésére bocsátják a birtokukban lévő vagy számukra tárolt környezeti információkat 
anélkül, hogy a kérelmezőnek indokolnia kellene a kérelmét. Ez az irányelv konkrét 
határidőket ír elő: a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kérelmező igényének beérkezését 
követő egy hónapon belül, vagy ha a kért információ terjedelmes és összetett, két hónapon 
belül a kérelmező rendelkezésére kell bocsátani. A környezeti információhoz való hozzáférés 
csak az irányelv 4. cikkében előírt indokok alapján tagadható meg. Bármely kérelmező
számára biztosított, aki úgy ítéli meg, hogy információkérésével nem foglalkoztak, azt 
(részben vagy egészben) alaptalanul utasították el vagy nem kielégítő módon válaszolták meg, 
hogy a 6. cikk (1) és (2) bekezdésében előirányzott felülvizsgálati eljárásokhoz folyamodjon.

Ezek alapján a Bizottság felkéri a petíció benyújtóját, hogy teljes mértékben használja ki a 
2003/4/EK irányelv által biztosított, a környezeti információkhoz való hozzáférésre 
vonatkozó lehetőségeket, szükség esetén a felülvizsgálati eljárásokat is ideértve.

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által felvetett kérdéseket, és a rendelkezésre 
álló információk alapján azt a következtetést vonta le, hogy ezen a ponton nincs a közösségi 
jog megsértésére utaló bizonyíték. 
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