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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1393/2007, ingiven av Silvia Leal Acevedo (spansk medborgare), 
om potentiellt skadlig inverkan från ett saneringsprojekt på det skyddade området 
”Cuenca de los ríos Jarama y Henares” (Madrid)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren kritiserar ett saneringsprojekt som främjas av de lokala myndigheterna i byn 
Sierra Norte de Madrid (Torremocha del Jarama, Madrid), som skulle ha en mycket skadlig 
inverkan på ekosystemet i Río Jarama och särskilt på det allmänt skyddade området 
”Cuencas de los ríos Jarama y Henares”. Enligt framställaren har de lokala myndigheterna
inte säkrat en tillräcklig tillgång till information. Framställaren hävdar att projektet bryter mot 
direktiven 200/60/EG, 2003/4/EG och 2003/35/EG.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 21 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008

Framställaren kritiserar ett saneringsprojekt för byn Torremocha del Jarama (i regionen 
Madrid) som de lokala myndigheterna vill genomföra. Enligt framställarens uppfattning 
skulle projektet ha en skadlig inverkan på floden Jaramas ekosystem, däribland ekosystemen i 
området ”Cuencas de los ríos Jarama y Henares”, som har utsetts till ett område av 
gemenskapsintresse enligt direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter.1 Framställaren hävdar att projektet kommer att leda till försämrad kvalitet på 
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inlandsvattnet och risker för översvämningar, vilket skulle utgöra en överträdelse av de 
bestämmelser som fastställs i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG).1

Framställaren hävdar även att de lokala myndigheterna inte har garanterat tillräcklig tillgång 
till information, och att de därmed bryter mot bestämmelserna i direktiv 2003/4/EEG.2

Kommissionen har granskat de uppgifter som lämnats av framställaren och konstaterar att 
saneringsprojektet omfattar åtgärder för att förvalta flodstränderna och flodbädden så att man 
kan skapa ett fiskereservat, återställande av strandnära vegetation för att förbättra 
föryngringen av skogens struktur och sammansättning samt skapande av informationspunkter 
för fritidsbesökare.

I enlighet med artikel 6.3 i direktivet om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 
måste alla planer och projekt som inte direkt hänger samman med förvaltningen av ett 
Natura 2000-område, men som kan påverka området på ett betydande sätt, bedömas på 
lämpligt sätt med avseende på konsekvenserna för målsättningen vad gäller bevarandet av 
området. Godkännandet av sådana planer och projekt styrs av särskilda bestämmelser. 
Kommissionen uppfattar vissa delar av det projekt som framställaren hänvisar till som 
åtgärder som kan anses direkt hänga samman med förvaltningen av Natura 2000-området. Det 
är därför de behöriga myndigheternas sak att avgöra om projektet bör behandlas som en del av
förvaltningen av området. Om så är fallet omfattas projektet inte av bestämmelserna i 
artikel 6.3 i direktivet om livsmiljöer. I annat fall kan projektet genomföras så länge de 
behöriga myndigheterna tar full hänsyn till de relevanta skyldigheter och skyddsbestämmelser 
som fastställs i artikel 6 i direktivet, så att inte områdets ekologiska integritet påverkas 
negativt.

I ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) fastslås följande:
 En skyldighet att uppnå god vattenkvalitet (”god status”) för allt vatten, i regel före 2015, 

plus ett förbud i princip mot försämringar av vattenstatusen jämfört med utgångsläget.
 En skyldighet att senast den 22 december 2009 utarbeta nödvändiga planer och program 

med åtgärder för att uppnå miljömålet om god status, och att ge alla medborgare, 
intressenter och icke-statliga organisationer tillgång till dokument och data om detta.

 Det finns inga skyldigheter som rör översvämningsrisker i ramdirektivet för vatten, men
hanteringen av översvämningsrisker behandlas däremot i direktiv 2007/60/EG om 
bedömning och hantering av översvämningsrisker, och där fastställs även att tillräckligt 
samråd med medborgare, intressenter, icke-statliga organisationer och kommuner ska ske. 
Detta direktiv ska införlivas i de nationella lagstiftningarna senast den 26 november 2009.

Enligt direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation måste 
medlemsstaterna se till att offentliga myndigheter gör miljöinformation som innehas av 
myndigheterna eller för deras räkning tillgänglig för alla som begär det, utan att de ansökande 
behöver ange några särskilda skäl. I detta direktiv fastslås bestämda tidsgränser: så snart som 
möjligt, eller senast inom en månad efter det att den offentliga myndigheten mottagit begäran, 
eller inom två månader efter mottagandet när informationen som efterfrågas är omfattande 
eller komplicerad. Tillgång till miljöinformation får bara avslås på de grunder som anges i 
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artikel 4 i direktivet. Den sökande som anser att hans/hennes begäran om information har 
ignorerats, helt eller delvis avslagits på felaktiga grunder eller besvarats otillräckligt, har 
tillgång till de prövningsförfaranden som beskrivs i artikel 6.1–6.2.

Mot denna bakgrund uppmuntrar kommissionen framställaren att fullständigt utnyttja de 
möjligheter till tillgång till miljöinformation som bjuds genom direktiv 2003/4/EG, inklusive 
prövningsförfarandena om detta visar sig nödvändigt.

Kommissionen har granskat de frågor som tagits upp av framställaren. Grundat på de
uppgifter som finns tillgängliga drar kommissionen slutsatsen att det i nuläget inte finns några 
bevis som visar på överträdelser av gemenskapslagstiftningen.
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