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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Juan Carlos Del Olmo Castillejos, spanyol állampolgár által a WWF ADENA (A Vadon 
Élő Állatok Élőhelyeinek Védelmére Alakult Egyesület) nevében benyújtott 0328/2005
sz. petíció a sevillai kikötő tengeri megközelíthetőségének javításáról és a 
környezetvédelmi kérdésekről szóló irányelvek megsértése ellenére e projekt EU általi 
társfinanszírozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a WWF ADENA főtitkára, nehezményezi, hogy a sevillai kikötő 
tengeri megközelíthetőségének javítását célzó projekt európai támogatásban részesült, jóllehet 
az jelentős környezeti károkat okozhat. Ez a projekt egyrészt egy új zsilip megépítésére, 
másrészt a Guadalquivir folyónak Sevilla és az Atlanti-óceán között egy hosszú szakaszon 
történő mélyítésére vonatkozik. A petíció benyújtója szerint ez kiemelt fontosságú ökológiai 
terület. Egyes részei két nemzeti parkhoz tartoznak. Egy madárvédelmi területet is tartalmaz, 
és szerepel a Natura 2000 hálózatra vonatkozó spanyol javaslatban. Egyébként egy teljesség 
igénye nélküli környezeti hatásvizsgálatot követően a projektre versenytárgyalást írtak ki, és 
európai támogatásban részesült. Jelenleg azonban a spanyol környezetvédelmi minisztérium 
még várja a környezeti hatásvizsgálatot felülvizsgáló szakértői bizottság jelentését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. augusztus 29. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. november 10-én kapott válasz

I. A petíció

A petíció benyújtója a feltételezett környezeti hatásai miatt panaszt emel a sevillai kikötő 
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tengeri megközelíthetőségének javítását célzó projekt közösségi finanszírozásban való 
részesítése ellen.

A petíció benyújtója jelzi, hogy a projekt visszafordíthatatlan hatással lehet a környezetre, és 
jelentősen sújtaná a Guadalquivir folyó mocsarait és a Doñana parkot, amelyet a spanyol 
hatóságok madárvédelmi szempontból különlegesen védett területté nyilvánítottak, továbbá
közösségi jelentőségű természeti területnek javasoltak. 

II. A Bizottság véleménye a petícióról

A Bizottságnak már tudomása van az e petícióban leírt tényekről, amelyek már egy 2004 
decemberében irattárba helyezett panaszban is szerepeltek.

A Bizottság 2002. november 12-én a spanyol hatóságokhoz fordult, hogy az adott ügyben 
panaszolt tényekre vonatkozó észrevételeiket kérje. A spanyol hatóságok jelezték, hogy a 
projekt egy új zsilip építését és a folyómeder alagcsövezési munkáit tartalmazza, s célja az, 
hogy a legnagyobb hajók előtt is hozzáférhetővé tegyék a sevillai kikötőt. 2003. október 
hónapban az üggyel foglalkozott a Madridban tartott „csomag”-ülés. A Bizottság szervei 
elemezték mind a panasztevők, mind az illetékes spanyol hatóságok által küldött 
információkat.

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. 
június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv1 (módosította az 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi 
irányelv), továbbá a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv2 értelmében megállapított kötelezettségekre 
nézve a panaszokban említett tények vizsgálata után a Bizottság megállapította, hogy a 
sevillai kikötőhöz való hozzáférés bővítését és javítását szolgáló projektet minden vonatkozó 
tényező és különösen a Natura 2000 területeket érő hatások figyelembe vételével 
hatásvizsgálatnak vetették alá. E vizsgálat szerint a projekt e területeket érintő hatásai nem 
jelentősek. Először is a megépítendő új zsilip a védett területeken kívül helyezkedik el, a 
kotrási munkálatokat pedig a hajózócsatorna karbantartása érdekében eddig végzett 
munkálatokkal hasonló hatásúnak ítélték. Ezenkívül a folyami forgalom növekedése sem jár 
jelentős hatással a folyó apály-dagály okozta hatásaihoz képest.

Következésképpen – mivel a Bizottság arra a véleményre jutott, hogy mivel nincs olyan elem, 
amely a közösségi jog megsértésének megállapítását lehetővé tenné – a panaszt 2004. 
decemberben irattárba helyezték.

Ezért a Bizottság 2004. december 6-án a Kohéziós Alapból finanszírozást engedélyezett a 
sevillai kikötő új zsilipjének építési projektje számára. E határozat meghozatalához a 
Bizottság figyelembe vette a spanyol hatóságok által a Környezetvédelmi Főtitkárság 2003. 
szeptember 26-i 18.321. sz., a spanyol hivatalos lap 2003. október 2-i 236. számában 
közzétett állásfoglalásában megfogalmazott, a környezeti hatásról szóló nyilatkozatot. A 

  
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
2 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
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Bizottság e határozat elfogadásával egyidejűleg egyedi környezetvédelmi nyomon követésre 
kötelezte a projekt végrehajtásáért felelős szervezetet annak biztosítása érdekében, hogy a 
környezeti hatásról szóló nyilatkozatban megállapított intézkedéseket és feltételeket 
ténylegesen elfogadják.

III. Következtetések

Az, hogy a petíció benyújtója által szolgáltatott információ szerint a spanyol hatóságok 
jelenleg új vizsgálatokat végeznek e projektre vonatkozóan, olyan belső döntés, amelyre 
vonatkozóan a Bizottság nem nyilatkozhat.

A Bizottság a projekt vizsgálata után azon a véleményen van, hogy ebben az ügyben nincs ok
a közösségi jog megsértését feltételezni.


