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Tárgy: A Juan Manuel Iruela Sánchez, spanyol állampolgár által benyújtott 
0748/2007. számú petíció a Río Castrilt (Granada, Andalúzia) érintő 
vízelvezetési projekttel kapcsolatban az EK környezetvédelmi 
jogszabályainak állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a spanyol hatóságok azon határozatát, hogy Baza város 
vízellátásának biztosítása érdekében jóváhagyják a Río Castril vízfolyás szabályozására 
irányuló projektet. A petíció benyújtója szerint ez a projekt nemcsak a Río Castríl, hanem a 
Peña de Castril védett terület és a nemzeti kulturális örökség részét képező „Conjunto 
Histórico de Castril” tekintetében is maradandó károkat okozna. A petíció benyújtója 
megkérdőjelezi a projekthez választott megoldást, és úgy véli, hogy a határozat nem mérte fel 
megfelelően a környezetvédelmi szempontból kevésbé hátrányos alternatívát. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy megsértették a környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló 2003/4/EK irányelvet, az egyes tervek és programok kidolgozásánál a 
nyilvánosság részvételéről szóló 2003/35/EK irányelvet és a természetes élőhelyek 
védelméről szóló 92/43/EK irányelvet, és kéri az Európai Parlamentet, avatkozzon be, és 
állítsa le a projekt végrehajtását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. július 17.
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A petíció benyújtója egy, a spanyol hatóságok által jóváhagyott projektre hivatkozik, amely 
Baza városának vízellátására irányul. A szóban forgó projekt a Castril folyón található Portillo 
víztározóból nyer majd vizet, amely a petíció benyújtójának otthonául szolgáló Castril város 
közelében helyezkedik el, és egy 25 km hosszú csővezeték megépítését jelentené a folyó 
mentén. A petíció benyújtója szerint a projekt visszafordíthatatlan környezeti károkat okoz 
majd a folyón. Ezen kívül kifejti, hogy a projekt jóváhagyására sürgősségi eljárás keretében 
került sor, amely nyilvános konzultáció nélkül valósul meg, miközben a sürgős eljárás nem 
indokolt, mivel Baza városa sosem szenvedett a vízellátás korlátozottságától. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy a hatóságokhoz kérelmet nyújtott be a projekthez kapcsolódó 
dokumentáció iránt, de nem kapott választ. A kapott tájékoztatás alapján nem került sor az 
alternatív megoldások mérlegelésére, a petíció benyújtója pedig egy kevésbé költséges és 
fokozottan környezetbarát megoldást javasol.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az alábbi jogszabályokat sértették meg:

 a környezeti információkhoz való hozzáférésről szóló 2003/4/EK1 irányelv;
 a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 

döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról 
szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való 
alkalmazásáról szóló 1367/2006/EK rendelet;

 a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság 
részvételéről szóló 2003/35/EK2 irányelv;

 a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló
92/43/EGK3 irányelv;

 a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK4 irányelv.

Ami a 92/43/EGK irányelvet illeti, a Bizottság rá kíván mutatni, hogy a közösségi 
környezetvédelmi jogszabályok értelmében a Castril folyó nem minősül Natura 2000 
területnek. Az említett projekt által a szomszédos Natura 2000 területekre gyakorolt várható 
hatások felmérése az illetékes környezetvédelmi hatóság feladata. Ami a IV. mellékletben
felsorolt madárfajok jelenlétét illeti a folyó területén, az érintett hatóságok kötelesek 
biztosítani a szóban forgó fajok védelmére irányuló intézkedéseket, és ahol – a 92/43/EGK 
irányelvben foglalt követelményekre figyelemmel – eltérést mérlegelnek, arról a Bizottságot 
értesíteni kell. Mindezidáig a Bizottságot nem tájékoztatták semmiféle eltérésről, amely az 
adott helyzetre vonatkozna. Ezen kívül a petíció benyújtója további madárfajokat is említ, 
amelyek esetében a hatóságoknak meg kellene akadályozniuk élőhelyeik állapotromlását.

A vízügyi keretirányelv (2000/60/EK, WFD), amelyet 2000 decemberében tettek közzé5, 
részletes tervezés szükségességét írja elő a vízkészletek felhasználása terén a nem fenntartható 
megoldások és a környezet visszafordíthatatlan károsodásának elkerülése érdekében, 
mégpedig vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (RBMP) kidolgozása révén. A vízügyi 
keretirányelvvel összhangban az első vízgyűjtő-gazdálkodási terv közzétételére 2009 
decemberében kerül sor. A vízügyi keretirányelv két főbb általános környezetvédelmi 

                                               
1 HL L 41., 2003.2.14., 26–32. o.
2 HL L 156., 2003.6.25., 17–25. o.
3 HL L 206., 1992. 7.22., 7–50. o.
4 HL L 103., 1979.4.25., 1–18. o.
5 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22.).
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célkitűzést foglal magában a 4. cikkben megállapítottak szerint: megakadályozni a felszíni 
víztestek állapotának romlását és valamennyi vízest esetében jó állapotot elérni 2015-ig. 
2009-től kezdődően bármely tervet vagy programot, amely kihat a vízkészletekre vagy a 
vízminőségre, össze kell hangolni a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekkel kapcsolatos 
rendelkezésekkel, annak érdekében, hogy teljesülhessenek a vízügyi keretirányelvben foglalt  
környezetvédelmi célkitűzések. Új projektek esetében a vízügyi keretirányelv 4. cikkének (7) 
bekezdése megengedi a felszíni vizek állapotának romlását, amennyiben bizonyos feltételek 
teljesülnek. A spanyol hatóságok feladata annak biztosítása, hogy ilyen esetekben a szóban 
forgó feltételeket tiszteletben tartsák.
Ami a petícióban említett közösségi eszközöket illeti, a Bizottság rámutat, hogy az Európai 
Parlament és a Tanács 1367/2006/EK rendelete1 az Aarhusi Egyezménynek a közösségi 
intézményekre és szervekre, nem pedig a nemzeti hatóságokra való alkalmazásával 
foglalkozik. 
Ami a 97/11/EK2 és 2003/35/EK irányelvekkel módosított 85/337/EGK3 (a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-irányelvként ismert) irányelvet illeti, ezek az irányelvek 
előírják bizonyos projektek vizsgálatát. A benyújtott tájékoztatás alapján a szóban forgó 
projekt nem esik a 85/337/EGK irányelv I. mellékletének hatálya alá, ezért kötelező vizsgálat 
elvégzésére nincs szükség. A projekt esetlegesen a 85/337/EGK irányelv II. melléklete 10. 
cikke j) pontjának hatálya alá eshet, és ily módon vizsgálat szükséges, amennyiben a 
projektek várhatóan jelentős hatást gyakorolnak majd a környezetre. A vizsgálat egy 
„átvilágításnak” nevezett eljárás keretében valósul meg, és az irányelv III. mellékletében 
foglalt küszöbértékeken vagy kritériumokon alapul. Annak megítélése, hogy ez az eset 
fennáll-e, elsősorban az érintett tagállam illetékes hatóságának feladata. Ami a nyilvános 
konzultációs eljárást illeti, ezt a KHV irányelv csupán abban az esetben írja elő, amennyiben 
határozat született egy KHV elvégzéséről, és mivel a KHV – az előzőekben kifejtettek szerint 
– nem kötelező, a tagállam illetékes hatóságának feladata eldönteni, hogy az valóban 
szükséges-e vagy sem.
A petícióban közöltek alapján úgy tűnik, hogy kérelmet nyújtottak be a környezeti 
információkhoz való hozzáférés iránt, amelyre a petíció benyújtója szerint nem érkezett 
válasz. A 2003/4/EK irányelv a környezeti információkhoz való hozzáféréssel foglalkozik. E 
tekintetben fontos hangsúlyozni, hogy a hatóságok kérelemre kötelesek bármely kérelmező 
rendelkezésére bocsátani a birtokukban lévő vagy számukra tárolt a környezeti információkat 
– a 2. cikk (1) bekezdésében foglalt fogalommeghatározás szerint –, anélkül, hogy a 
kérelmezőnek indokolnia kellene a kérelmét. A szóban forgó információk rendelkezésre 
bocsátására vonatkozó konkrét határidőket a 3. cikk (2) bekezdése tartalmazza. Amennyiben a 
kérelem megfogalmazása túlságosan általános, a hatóság a lehető leghamarabb, de legkésőbb 
egy hónapon belül felkéri a kérelmezőt kérelmének pontosítására, és segíti a kérelmezőt 
ennek elvégzésében. Ugyanakkor a hatóság – amennyiben azt helyénvalónak tartják – a kérés 
teljesítését megtagadhatják. A környezeti információhoz való hozzáférés annyit jelent, hogy 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK rendelete a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi 
intézményekre és szervekre való alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25.).
2A Tanács 1997. március 3-i 97/11/EK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról (HL L 73., 1997.3.14., 5. o.)
3A Tanács 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról (HL L 175., 1985.7.5., 40. o.).
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biztosított a hozzáférés az információkhoz a hatóság által birtokolt formában, anélkül, hogy a 
hatóság részéről bármiféle eljárásra vagy további magyarázatra volna szükség. Amennyiben a 
kért információ – teljes egészében vagy részben – nincs annak a hatóságnak a birtokában, 
vagy nem tárolják azon hatóság számára, amelyhez a kérelmet intézték, és ha a hatóságnak 
tudomása van arról, hogy az információ más hatóság birtokában van, illetve azt más hatóság 
számára tárolják, akkor vagy továbbítja a kérést e másik hatósághoz, vagy tájékoztatja a 
kérelmezőt arról, hogy tudomása szerint a kért információt mely hatóságtól igényelheti (a 
2003/4/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja).

A Bizottság rá kíván mutatni arra, hogy a petíció benyújtója által Castril helyhatóságához 
benyújtott kérelmet esetlegesen túl általánosnak ítélhetik. Ezen kívül úgy tűnik, hogy 
bizonyos szempontok túlmutatnak a környezeti információkhoz való puszta hozzáférésen, a 
2003/4/EK irányelvben foglaltak alapján. Castril helyhatósága akár rendelkezik a kért 
információval, akár nem, a szóban forgó hatóságnak tiszteletben kell tartania az irányelv 4. 
cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt előírásokat.

A 2003/4/EK irányelv 6. cikke az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést írja elő. Bármely 
kérelmező, aki úgy ítéli meg, hogy információ iránti kérelmét teljes egészében vagy részben 
figyelmen kívül hagyták, alaptalanul elutasították vagy arra nem kapott kielégítő választ, élhet 
az (1) és (2) bekezdésben foglalt felülvizsgálati eljárások lehetőségével.

Következésképpen az elhangzottak fényében a Bizottság felkéri a petíció benyújtóját, hogy 
szükség szerint és teljes mértékben éljen a környezeti információkhoz való hozzáférés 
lehetőségeivel, amelyeket a 2003/4/EK irányelv kínál számára, a felülvizsgálati eljárásokat is 
ideértve.

Következtetések

A kapott tájékoztatás alapján nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték annak 
megállapításához, hogy az 1367/2006/EK rendeletben, valamint a 2003/4/EK, 2003/35/EK, 
92/43/EGK, 79/409/EGK és a 2000/60/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelvekben 
foglalt követelményeket nem tartják tiszteletben.
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