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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1393/2007, którą złożyła Silvia Leal Acevedo (Hiszpania), w sprawie 
potencjalnie szkodliwego wpływu projektu rewitalizacji obszaru chronionego 
„Cuenca de los ríos Jarama y Benares” (Madryt)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję krytykuje wspierany przez władze lokalne projekt rewitalizacji wioski 
Sierra Norte de Madrid (Torremocha del Jarama, Madryt), który miałby bardzo szkodliwy 
wpływ na ekosystem rzeki Río Jarama, a w szczególności na wspólnotowy obszar chroniony 
„Cuencas de los ríos Jarama y Benares”. Według składającej petycję władze lokalne nie 
zapewniły odpowiedniego dostępu do informacji. Składająca petycję utrzymuje, że projekt ten 
narusza dyrektywy WE 200/60, 2003/4 i 2003/35.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Składająca petycję krytykuje promowane przez władze lokalne przedsięwzięcie polegające na
rewitalizacji wioski Torremocha del Jarama w regionie madryckim, które według jej opinii 
będzie miało negatywny wpływ na ekosystemy rzeki Jarama, w tym ekosystemy na terenie 
mającym znaczenie dla Wspólnoty „Cuencas de los ríos Jarama y Benares” przyjętym na 
mocy dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG1. W rozumieniu składającej petycję dojdzie do 
obniżenia jakości wód śródlądowych, wystąpi też ryzyko powodzi, a to byłoby sprzeczne 
z przepisami określonymi w ramowej dyrektywie wodnej 2000/60/WE2.

Składająca petycję stwierdza również, że władze lokalne nie zapewniły odpowiedniego 
                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2 Dz.U. L 327 z 22.12.2000.
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dostępu do informacji, naruszając przepisy dyrektywy 2003/4/EWG1. 

Komisja przeanalizowała informacje przedłożone przez składającą petycję i odnotowuje, że 
przedsięwzięcie rewitalizacyjne obejmuje działania ukierunkowane na zagospodarowanie 
brzegów i koryta rzeki, co pozwoli na utworzenie rezerwatu rybnego, odtworzenie roślinności 
nadbrzeżnej w celu zwiększenia poziomu regeneracji i składu lasu, a także utworzenie 
punktów informacyjnych dla celów rekreacyjnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie są
bezpośrednio związane z zagospodarowaniem obszaru Natura 2000, ale które mogą na niego 
w istotny sposób oddziaływać, podlegają odpowiedniej ocenie wpływu na cele w zakresie 
ochrony obszaru, zaś zezwolenie na wdrożenie takiego planu lub przedsięwzięcia jest objęte 
szczegółowymi przepisami. Komisja rozumie, że niektóre komponenty przedsięwzięcia, do 
którego odnosi się składająca petycję, mogą bezpośrednio wiązać się z zarządzaniem 
obszarem Natura 2000, a zatem to do właściwych władz należy stwierdzenie, czy 
przedsięwzięcie to należy traktować jako dotyczące ochrony, w którym to przypadku byłoby 
ono wyłączone z zakresu przepisów art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej. W przeciwnym razie 
przedsięwzięcie można realizować, o ile właściwe władze w pełni uwzględnią odnośne 
zobowiązania i środki ochronne określone w art. 6 przedmiotowej dyrektywy, tak aby 
zapewnić, że nie dojedzie do negatywnego oddziaływania na ekologiczną integralność 
obszaru. 

Ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE przewiduje:
 obowiązek uzyskania dobrej jakości („dobrego stanu”) wszystkich wód, zasadniczo do 

2015 r. oraz zakaz pogarszania stanu wód w porównaniu ze status quo;
 obowiązek opracowania do 22 grudnia 2009 r. niezbędnych planów i programów 

obejmujących środki dla osiągnięcia owego dobrego stanu, przy czym wszyscy 
obywatele, zainteresowane strony i organizacje pozarządowe mają prawo do konsultacji 
oraz dostępu do wszystkich dokumentów i danych.

 Z ramowej dyrektywy wodnej nie wynikają obowiązki dotyczące zagrożenia 
powodziowego; jednak w dyrektywie o powodziach 2007/60/WE poruszono kwestię 
zarządzania ryzykiem powodziowym i zapewniono odpowiednie konsultacje 
z obywatelami, zainteresowanymi stronami, organizacjami pozarządowymi oraz gminami. 
Terminem transpozycji dyrektywy o powodziach na grunt prawa krajowego jest
26 listopada 2009 r. 

W kontekście dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska państwa członkowskie muszą zapewnić, by władze publiczne 
udostępniały znajdujące się w ich posiadaniu lub przeznaczone dla nich informacje 
o środowisku każdemu wnioskodawcy na jego żądanie bez konieczności wykazania interesu 
przez tę osobę. Dyrektywa ta przewiduje konkretne terminy przekazania informacji 
wnioskodawcy: tak szybko, jak to możliwe lub, najpóźniej, w ciągu miesiąca po otrzymaniu
odnośnych informacji przez organ władzy publicznej lub w ciągu dwóch miesięcy od ich 
otrzymania, szczególnie gdy wnioskowane informacje są obszerne i złożone. Dostępu do 
informacji o środowisku można odmówić jedynie zgodnie z art. 4 dyrektywy. Każdy 
wnioskodawca, który uzna, że jego wniosek o udostępnienie informacji został zignorowany, 
niesłusznie odrzucony (w całości lub częściowo) lub nieodpowiednio rozpatrzony ma dostęp 
                                               
1 Dz.U. L 41 z 14.2.2003.
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do procedur odwoławczych przewidzianych w art. 6 ust. 1 i 2.

Na tej podstawie Komisja wzywa składającą petycję do pełnego skorzystania z możliwości, 
jakie w zakresie dostępu do informacji o środowisku daje dyrektywa 2003/4/WE, w tym, o ile 
to konieczne, z procedur odwoławczych.

Komisja przeanalizowała kwestie poruszone przez składającą petycję i na podstawie 
dostępnych informacji stwierdza, że nie ma dowodu na to, by w tym przypadku doszło do 
naruszenia prawa wspólnotowego.


