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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A „Gent del Ter” spanyol egyesület által benyújtott 0653/2006 sz. petíció a Ter folyó 
(„Baix Ter”, Katalónia, Spanyolország) alsó folyásának csatornázását célzó projekt 
jóváhagyásával kapcsolatos szabálytalanságokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, egy katalóniai (Spanyoloszág) környezetvédelmi egyesület, támadja a 
Ter folyó alsó folyásának csatornázását célzó projektnek a spanyol hatóságok általi 
jóváhagyását. A petíció benyújtója szerint az erre vonatkozó határozat nem veszi figyelembe a 
projekt által érintett területen élő egyes védett fajokra gyakorolt hatást. A petíció benyújtója 
rámutat, hogy a projektet EU-s alapokból finanszírozzák, és úgy véli, hogy az ellentétben áll 
az érintett területen folyamatban lévő két másik uniós támogatású projekttel (LIFE 
kezdeményezés), amelyek célja, hogy a védett fajok számára megfelelő élőhelyet hozzanak 
létre. A petíció benyújtója nemzeti szinten már támadta a projekt jóváhagyását, de még nem 
kapott választ. A petíció benyújtója a projekt leállítását kéri, mivel az ellentétes az EU 
környezetvédelmi jogszabályaival és politikájával.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. január 22-én. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 5-én kapott válasz.

I. Háttér/A petíció

A „Gent del Ter” egyesület kifogásolja a Baix Ter térség (Gerona, Spanyolország) 
öntözőcsatornáinak csatornázására irányuló projektet. Az egyesület rámutat, hogy előzőleg 
már a térségben élő védett fajokra irányuló két LIFE-projektet is elfogadtak, a tervezett 
csatornázás azonban más fajokra –például a tavi kagylóra (Anodonta cygnea) és a 
háromtüskés pikóra (Gasterosteus gymnurus) –, valamint a folyópartot övező fákra is kihat 
majd.
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A szóban forgó egyesület úgy véli, hogy ez a térség vízegyensúlyára is hatást gyakorol majd, 
mivel a talajvíz, valamint a jövőbeli nemzeti parkot képező partmenti mocsarak az 
öntözőcsatornákból táplálkoznak. 

Az egyesület arra is rámutat, hogy már csak a környezeti hatásvizsgálat (KHV) elvégzése van 
hátra a munkálatok megkezdéséig.

Ugyanezen egyesület a Bizottsághoz és az Európai Parlamenthez intézett 2007. január 8-i 
levelében kifejtette, hogy a spanyol hatóságok részéről sor került a környezeti hatásvizsgálat 
elvégzésére, azonban nem állt módjukban véleményezni a csatorna jobb partjára tervezett 
projektet.

II. A Bizottság megjegyzései
A Bizottság tud az ebben a petícióban ismertetett projektről. A „Gent del Ter” egyesület 2006 
augusztusában valóban levelet intézett a Bizottsághoz, miközben a Raul Romeva i Rueda úr 
által ugyanezen témában előterjesztett írásbeli választ igénylő kérdésre (9320/06) 2006. 
október 25-én érkezett válasz. A Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy – mivel a 
környezeti hatásvizsgálat még nem zárult le – a Bizottságnak nem áll módjában beavatkozni 
az ügybe mindaddig, amíg a nemzeti eljárás be nem fejeződik, és azt követően is csupán 
akkor, ha a közösségi jogszabályok megsértése állapítható meg.

Valamennyi rendelkezésre álló dokumentum megvizsgálását követően – beleértve a 2007.
januárit is – a Bizottság 2007. február 13-i levelében arról tájékoztatta a „Gent de Ter” 
egyesületet, hogy a 97/11/EK1 és a 2003/35/EK2 irányelvvel módosított 85/337/EGK3

irányelvben (KHV-irányelv) meghatározott követelmények értelmében a kérdéses projektek 
az irányelv II. mellékletének hatálya alá tartoznak. Következésképpen a tagállamok feladata –
eseti vizsgálatok, illetve a tagállamok által megállapított határértékek vagy kritériumok 
alapján, valamint az irányelv III. mellékletében felsorolt kritériumok figyelembevételével –
annak megítélése, hogy az adott projekt várhatóan jelentős hatást gyakorol-e a környezetre 
(ún. „átvilágítás”), annak érdekében, hogy az illetékes hatóság határozni tudjon a KHV 
elvégzéséről.

Ennek megfelelően a spanyol hatóságok (Secretaría General para la prevención de la 
contaminación y el cambio climático – Szennyezésmegelőzési és Éghajlatváltozási 
Főtitkárság) a 2007. szeptember 7-én közzétett állásfoglalásban4 kimondták, hogy a III. 
mellékletben foglalt kritériumok alapján nincs szükség KHV elvégzésére.

Ami a nyilvános konzultációs eljárást illeti, a KHV-irányelv arra csupán abban az esetben 
kötelez, amennyiben határozat születik a KHV elvégzéséről. Ebben az esetben a spanyol 
hatóságok – a projekt jellemzőinek megvizsgálását követően – úgy határoztak, hogy nincs 

  
1 A Tanács 97/11/EK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról. Hivatalos Lap L 073, 1997.3.14.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/35/EK irányelve. L 156 17, 2003.6.25.
3 A Tanács 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról. Hivatalos Lap L 175, 1985.7.5.
4 Boletín Oficial del Estado (Spanyol Hivatalos Közlöny) 233. sz., 2006.09.29.
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szükség KHV elvégzésére. A KHV-irányelv értelmében az volt a kötelezettségük, hogy a 
határozatot nyilvánosság számára elérhetővé tegyék. Következésképpen úgy ítélik, hogy a 
szóban forgó állásfoglalásnak a Spanyol Hivatalos Közlönyben történő közzététele eleget tesz 
a kívánt követelménynek.

III. Következtetések

A petíció benyújtója által szolgáltatott dokumentumok, valamint a 2006. szeptemberi 
állásfoglalásban foglaltak alapján nem állapítható meg a közösségi jogsértésre utaló jel.
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