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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Rosa Dolores Valles Martinez (spanyol állampolgár) által a „Foro Social contra el 
Travase Fuensanta-Taibilla” nevében benyújtott, 7500 aláírást tartalmazó, 0163/2006. 
sz. petíció az EU környezetvédelmi rendelkezéseinek a „Conexión Fuensanta-Taibilla” 
vízellátási projekttel kapcsolatos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a fenti társaság nevében tiltakozik a spanyol hatóságok azon terve ellen, 
hogy összekössék a La Fuensanta mesterséges tavat és a Felső Taibilla-csatornát Castilla la 
Mancha spanyol régióban, és azt állítja, hogy a területeket különleges közösségi fontosságú 
területnek és különleges madárvédelmi területnek nyilvánították. Fenntartja, hogy nem 
végeztek környezeti hatásvizsgálatot és nem fontolták meg a lehetséges alternatívákat a 
környezeti hatások csökkentése céljából, ezzel megsértve a vonatkozó EU-jogszabályokat. 
Jelzi, hogy a vízellátási projektet az EU finanszírozza, és fenntartja, hogy nem csak 
környezeti, de társadalmi-gazdasági szempontból is súlyos hatásokkal fog járni. Ezért kéri az 
Európai Parlament intézkedését azzal a céllal, hogy az ügy jogorvoslatot nyerjen, és 
biztosítsák az EU-jogszabályok betartását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. június 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.

I. A petíció

A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy nem végeztek környezeti hatásvizsgálatot és a 
környezeti hatás csökkentése céljából nem vizsgáltak meg lehetséges alternatívákat. A petíció 
benyújtója szerint a vízellátási projekt súlyos környezeti és társadalmi-gazdasági hatásokkal 
fog járni.
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A petíció benyújtója szerint a projekt környezeti hatásvizsgálatának elmulasztása sérti az 
1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelvvel1 módosított, az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi 
irányelv2 (EIA irányelv) rendelkezéseit. 

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az, hogy a nyilvánosság nem vesz részt a projekt 
kidolgozásában, sérti a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a 
nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz 
való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 
2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet3. 
A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy a hatóságok a környezeti információkhoz való 
nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. 
január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv4 tartalmát is megsértették.

Ezenkívül a petíció benyújtója azt állítja, hogy nem tartották be a bizonyos tervek és 
programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 
2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv5 (SEA irányelv) rendelkezéseit.

Mivel a petíció benyújtója úgy véli, hogy a projekt kedvezőtlen hatást gyakorol a Natura 2000 
hálózatba felveendő helyek természetes élőhelyeire, valamint vadon élő állat- és 
növényfajaira, a projekt megszegné a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelvben6 (madarakról szóló irányelv), valamint a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelvben7 (élőhelyekről szóló irányelv) megállapított kötelezettségeket.

Ezenkívül a petíció benyújtója rámutat arra, hogy a spanyol hatóságok nem tudták 
megakadályozni a vízi ökorendszerek romlását, ahogy azt a vízvédelmi politika területén a 
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv8 (vízvédelmi keretirányelv) előírja. 

II. A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottság értesült a petícióban felvetett problémákról, amelyek a Bizottsághoz benyújtott 
panaszban is szerepeltek.  
A spanyol hatóságok a bizottsági vizsgálat keretében beszámoltak arról, hogy a projekt célja a 
Felső Taibilla-csatorna vízellátásának javítása anélkül, hogy növelnék a Felső Taibilla-
csatornáért felelős közigazgatási szerv számára már jogszerűen kiosztott vízforrásokat. Ilyen 

  
1 HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
2 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
3 HL L 156., 2003.6.25., 17. o.
4 HL L 41., 2003.2.14., 26. o.
5 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.
6 HL L 103., 1979.4.25., 1. o.
7 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
8 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
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módon a projekt 23, az Albacete és Murcia tartományban található település ivóvízellátását 
fogja biztosítani, amelyeket rendszeresen szárazság sújt, és enyhíteni fogja a teljes vízhiány 
miatt 53 másik településen kialakult válságos helyzetet.

Mivel a projekt nem a vízforrások különböző vízgyűjtők közötti átvezetésére irányul, ezért 
nem szerepel az EIA irányelv I. és II. mellékletben. Ennek következtében a tagállam nem 
köteles a projektet környezeti hatásvizsgálatnak alávetni. A hatóságok azonban 2000-ben 
elvégezték a projekt környezeti hatásvizsgálatát. Az említett irányelv megsértése nem 
állapítható meg. 

A nyilvánosság részvételéről szóló 2003/35/EK irányelv állítólagos megsértése tekintetében a 
Bizottság úgy véli, hogy ez az irányelv nem alkalmazható a petícióban felhozott tényekre, 
mivel a projekt jóváhagyására az irányelv rendelkezéseinek a nemzeti jogba történő 
átültetésére vonatkozó határidő előtt került sor.

A környezeti információkhoz való hozzáférésről szóló 2003/4/EK irányelvnek való 
megfelelés vonatkozásában a petícióból úgy tűnik, hogy – bár az információkhoz való 
hozzáférésre vonatkozó kérelmet nagyon általánosan fogalmazta meg – a hatóságok 
válaszoltak a petíció benyújtójának. Az irányelv rendelkezései szerint amennyiben a kérelmet
túl általánosan fogalmazzák meg, a hatóság a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon 
belül felkéri a kérelmezőt kérelme pontosítására, és segíti a kérelmezőt ennek elvégzésében.
Adott esetben a petíció benyújtóját felkérik, hogy az illetékes hatósághoz új kérelmet nyújtson 
be, amelyben kellő pontossággal feltünteti a kért információt. Amennyiben a hatóság nem 
teljesíti a 2003/4/EK irányelv követelményeit, a 6. cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
eljárásokat először nemzeti szinten kell lefolytatni.

Ami a SEA irányelv betartását illeti, a Bizottság úgy véli, hogy a petíció tárgyát képező 
projekt a fent említett irányelv értelmében nem tekinthető tervnek vagy programnak. Ennek 
következtében ez az irányelv nem vonatkozik a petíció által felhozott tényekre.

A vízügyi keretirányelv betartását illetően a Bizottság úgy véli, hogy a rendelkezésre álló 
információk alapján nem lehet arra következtetni, hogy a projekt valamennyi felszíni víztest 
állapotának romlásához fog vezetni.

Végezetül a Bizottság rámutat arra, hogy a hatóságok eseti vizsgálat segítségével 
megállapították, hogy nem valószínű, hogy a projekt jelentős hatást gyakorol a „Sierras de 
Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo” területre, amelyet az élőhelyekről szóló 
irányelv alapján akkoriban javasoltak közösségi jelentőségű területnek (KJT).

A Bizottság úgy éli, hogy – az élőhelyekről szóló irányelv értelmében, ahogy azt a 
Bíróságnak a C-117/03. sz. ügyben hozott ítélete1 értelmezi – a hatóságoknak az irányelv 
természetvédelmi célkitűzésére tekintettel meg kell tenniük a megfelelő védintézkedéseket az 
említett területek által nemzeti szinten képviselt ökológiai jelentőség védelme céljából.

  
1 HL C 57., 2005.3.5., 7
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A Bizottság úgy éli, hogy az illetékes hatóságok által megtett intézkedések (a Segura és a 
Taibilla folyó menti ökológiai vízáramlási rendszerek létrehozásával kapcsolatban; a 
gazdálkodási intézkedések meghatározása; a természetes élőhelyekre, valamint a vadon élő 
állat- és növényfajokra vonatkozó védőintézkedések elfogadása) megfelelő 
védintézkedéseknek tekinthetők. 

III. Következtetések

Az EK környezetvédelmi jogának megsértésére vonatkozó bizonyítékok hiányában a 
Bizottság nem fogja továbbvinni ezt az ügyet. 


	650277hu.doc

