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Ref.: Petiția nr. 1393/2007, adresată de Silvia Leal Acevedo, de naționalitate 
spaniolă, privind impactul potențial dăunător al unui proiect de reabilitare în 
zona protejată „Cuenca de los ríos Jarama y Henares” (Madrid)

1. Rezumatul petiției

Petiționara critică un proiect de reabilitare promovat de către autoritățile locale din satul 
Sierra Norte de Madrid (Torremocha del Jarama, Madrid), care ar putea avea un impact 
dăunător grav asupra ecosistemului din Río Jarama și, în particular, asupra zonei protejate a 
comunității „Cuencas de los ríos Jarama y Henares”. Potrivit petiționarei, autoritățile locale 
nu au asigurat un acces adecvat la informații. Petiționara susține că proiectul încalcă 
Directivele CE 200/60, 2003/4 și 2003/35. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Petiționara critică proiectul de reabilitare, promovat de autoritățile locale, din satul 
Torremocha del Jarama, Madrid, care, potrivit petiționarei, ar avea un impact dăunător asupra 
ecosistemelor râului Jarama, inclusiv asupra celor existente în siturile de importanță 
comunitară „Cuencas de los ríos Jarama y Henares” adoptate în temeiul Directivei privind 
habitatele, 92/43/CEE1. Petiționara a dedus că va exista o pierdere a calității apelor interioare, 
apărând astfel riscul de inundații, fapt contrar prevederilor stabilite în Directiva Cadru privind 
Apa, 2000/60/CE2.
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Petiționara afirmă, de asemenea, că autoritățile locale nu au reușit să asigure accesul adecvat 
la informațiile, încălcând astfel prevederile Directivei 2003/4/CEE1.

Comisia a examinat informațiile prezentate de către petiționară și a menționat că proiectul de 
reabilitare include acțiuni de supraveghere a malurilor și albiilor râurilor pentru a permite 
crearea unei rezervații de pescuit, de monitorizare a restaurării vegetației râurilor pentru 
sporirea regenerării structurii și compoziției pădurii și a creării punctelor de informare cu scop 
recreațional.

Conform articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele, orice plan sau proiect care 
nu are o legătură directă sau nu este necesar pentru gestionarea unui sit Natura 2000, dar care 
ar putea afecta în mod semnificativ zona trebuie să fie supus unei evaluări corespunzătoare a 
efectelor asupra sitului, în funcție de obiectivele de conservare și de autorizare a acestuia. 
Comisia înțelege că unele componente ale proiectului menționat de către petiționară sunt 
direct legate de gestionarea sitului Natura 2000. Prin urmare, autoritățile competente sunt cele 
care ar trebui să stabilească dacă proiectul trebuie tratat ca făcând referire la conservarea 
sitului, caz în care proiectul ar fi exclus de la prevederile articolului 6 alineatul (3) din 
Directiva privind habitatele. În caz contrar, proiectul poate fi realizat atât timp cât autoritățile 
competente țin cont de obligațiile și garanțiile stipulate în articolul 6 din directivă pentru a 
asigura că integritatea ecologică a sitului nu este afectată în mod negativ.

Directiva Cadru privind Apa 2000/60/CE prevede:
 obligația de a obține o bună calitate a apei („stare bună”) pentru toate tipurile de apă, ca 

regulă până în 2015, plus o interdicție, în principiu, a oricărei deteriorări a stării apei în 
comparație cu starea inițială;

 obligația de a elabora, până la 22 decembrie 2009, planurile și programele necesare cu 
măsurile pentru realizarea obiectivului de mediu de stare bună, toți cetățenii, părțile 
interesate și ONG-urile având dreptul de a fi consultați și de a avea acces la toate datele și 
documentele;

 nu există obligații legate de riscurile de inundații în Directiva Cadru privind Apa; cu toate 
acestea, Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații 
tratează gestionarea acestor riscuri și asigură consultarea adecvată a cetățenilor, părților 
interesate, ONG-urilor și municipalităților; termenul limită pentru transpunerea în 
legislația națională este 26 noiembrie 2009.

Conform Directivei 2003/4/CE privind accesul publicului la informațiile legate de mediu, 
statele membre trebuie să asigure că autoritățile publice pun la dispoziție informații legate de 
mediu oricărui solicitant la cerere, fără obligația de motivare a interesului. Directiva prevede 
termene limită specifice: cât mai repede posibil sau, cel mai târziu, în termen de o lună de la 
primirea de către autorități sau în termen de două luni de la primire, în special atunci când 
informațiile solicitate sunt numeroase sau complexe. Accesul la informațiile legate de mediu 
poate fi refuzat doar din motivele prevăzute în articolul 4 din directivă. Orice solicitant care 
consideră că cererea de informații i-a fost ignorată, refuzată pe nedrept, total sau parțial sau că 
a primit un răspuns inadecvat, are acces la procedurile de revizuire stipulate la articolul 6 
alineatele (1) și (2).

În acest context, Comisia invită petiționara să exploateze pe deplin posibilitățile de acces la 
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informațiile legate de mediu oferite de Directiva 2003/4/CE, inclusiv procedurile de revizuire, 
dacă este necesar.

Comisia a examinat chestiunile menționate de către petiționară și, pe baza informațiilor 
disponibile, a ajuns la concluzia că nu există probe care să sugereze că legislația comunitară a 
fost încălcată.


