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Tárgy: Miguel Angel Ortiz Lopez, spanyol állampolgár által a „Plataforma para la 
defensa del Río Castril” nevében benyújtott, 1391/2007. számú petíció a Río 
Castril folyónál Baza, Caniles és Zújar települések vízellátásának megoldása 
érdekében tervezett munkálatok káros hatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója bírálja a spanyol környezetvédelmi minisztérium határozatát, amelyben 
jóváhagyták, hogy a Río Castril folyónál sürgősségi munkálatokat végezzenek Baza, Caniles 
és Zújar települések vízellátásának biztosítása érdekében. A petíció benyújtójának érvelése 
szerint a munkálatok mértéke aránytalan, és nem indokolható a fent említett települések 
vízszükségletével. A petíció benyújtója ismerteti, hogy a tervezett munkálatok 
helyrehozhatatlan károkat okoznának a folyó egyedülálló ökoszisztémájában, továbbá 
sértenék a 85/377/EGK és a 92/43/EGK közösségi irányelveket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció benyújtója egy olyan projektre hivatkozik, amelyet a spanyol hatóságok hagytak 
jóvá Baza város vízellátásának biztosítására. A projekt a petíció benyújtója lakóhelyének, 
Castril városának a közelében, a Castril folyón lévő Portillo vízgyűjtőből nyerne vizet, és 25 
km csővezeték megépítésével járna a folyó mentén. A petíció benyújtójának állítása szerint a
projekt helyrehozhatatlan környezeti károkat okozna a folyóban. A kapott információ szerint 
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nem került sor alternatív megoldási lehetőségek értékelésére, és a petíció benyújtója javasol 
egy kevésbé költséges és környezetbarátabb megoldást.

A petíció benyújtójának állítása szerint az alábbi jogszabályokat sértették meg:

 92/43/EGK irányelv1 a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről;

 79/409/EGK irányelv2 a vadon élő madarak védelméről.
 A 97/11/EK irányelvvel3 módosított 85/337/EGK irányelv4,

A Bizottság a 92/43/EGK irányelvre való tekintettel szeretné hangsúlyozni, hogy a Castril 
folyó a közösségi környezeti jogszabályok értelmében nem minősül Natura 2000 területnek. 
A felelős környezetvédelmi hatóságok feladata, hogy meghatározzák a hivatkozott projekt 
valószínűsíthető hatásait a szomszédos Natura 2000 területekre. Ami a IV. mellékletben 
meghatározott fajok folyóhoz kötődő jelenlétét illeti, az érintett hatóságoknak meg kell 
hozniuk a megfelelő intézkedéseket ezen fajok védelmére, ahol pedig károktól kell tartani, a 
92/43/EGK irányelvben meghatározott előírásoknak megfelelően jelenteni kell azt a 
Bizottságnak. A Bizottságot eddig nem tájékoztatták semmiféle olyan kárról, amely 
kapcsolatba hozható lenne ezzel az adott helyzettel. A petíció benyújtója hivatkozik továbbá 
más madár fajokra is. Az irányelv szerint az illetékes hatóságoknak azt is biztosítaniuk kell, 
hogy ezeknek a fajoknak az élőhelye ne sérüljön.

A 2000 decemberében kiadott vízügyi keretirányelv (2000/60/EK, más néven WFD)5

megállapítja, hogy a nem fenntartható megoldások és a helyrehozhatatlan környezeti károk 
elkerülése érdekében a vízforrások felhasználását részletesen meg kell tervezni, és ehhez
vízgyűjtő-gazdálkodási terveket (RBMP) kell kidolgozni. A WFD előírásainak megfelelően
az első RBMP-t 2009 decemberében adják ki. A WFD 4. cikke két fő, általános környezeti 
célkitűzést határoz meg: meg kell előzni a víztömegek minőségromlását, és 2015-re minden 
víztömegnek el kell érnie a pozitív minősítést. 2009-től kezdődően a WFD környezeti 
célkitűzéseinek teljesítése érdekében minden olyan tervet vagy programot össze kell hangolni 
az RBMP rendelkezéseivel, amely hatással lehet a vízforrásokra vagy vízminőségre. Új 
projektek esetén a WFD 4. cikkének (7) bekezdése bizonyos feltételek teljesülése esetén 
megengedi a felszíni víz állapotának romlását. A spanyol hatóságok feladata biztosítani, hogy 
valóban csak a megadott feltételek teljesülése esetén történjen ez meg.

                                               
1 HL L 206., 1992. július 22., 7–50. o.

2 HL L 103., 1979. április 25., 1–18. o.

3A 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. 

4A 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.

5 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve a közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a 
vízügyi politika területén, HL L 327., 2000.12.22.
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A 97/11/EK irányelvvel1 és a 2003/35/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK2 tanácsi 
irányelv (amely környezeti hatásvizsgálati, azaz KHV irányelvként ismert) rendelkezik 
bizonyos projektek értékeléséről. A kapott információk szerint a projekt nem tartozik a 
85/337/EGK irányelv I. mellékletének hatálya alá, így tehát nincs szükség kötelezően előírt 
értékelésre. A projekt a 85/337/EGK irányelv II. mellékletének 10(j) kategóriájába tartozhat, 
tehát abban az esetben van szükség értékelésre, ha valószínűsíthető, hogy a projekt jelentős 
hatást gyakorol a környezetre. Az értékelést egy úgynevezett átvilágítási folyamattal kell 
elvégezni az irányelv III. mellékletében megfogalmazott küszöbértékek illetve kiválasztási 
szempontok alapján. Az érintett tagállam illetékes hatóságát terheli az elsődleges felelősség 
annak eldöntéséért, hogy erre szükség van-e. Nyilvános konzultációs eljárásra a KHV
irányelv értelmében csak akkor van szükség, amikor döntés születik a KHV elvégzéséről. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóság által hozott döntés hozzáférhető 
legyen a nagyközönség számára. Amennyiben környezeti hatásvizsgálatot kell lefolytatni, úgy 
a nyilvános részvételre vonatkozó, a módosított irányelv3 6. cikkében meghatározott
szabályokat kell alkalmazni. Ebben az összefüggésben az elképzelések szerint az érintett 
nyilvánosságnak nemcsak a 6. cikk (2) bekezdésében hivatkozott információkhoz kell 
hozzáférést biztosítani, hanem egyéb olyan lényeges környezeti információkhoz is, amelyek 
azt követően válnak elérhetővé, hogy az érintett nyilvánosságot a 2. bekezdésnek megfelelően 
tájékoztatták. A környezeti információkhoz való hozzáférést a 2003/4/EK4 irányelv 
rendelkezéseinek megfelelően kell biztosítani.

A rendelkezésre álló információk fényében nem találtunk elegendő bizonyítékot arra, hogy a 
92/43/EGK, 79/409/EGK, a módosított 85/337/EGK és a 2000/60/EK irányelvekben foglalt
követelmények nem teljesülnek.

                                               
1 A 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. 

2 A 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.

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/35/EK irányelve 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. 
HL L 156., 2003.6.25., 17. o.

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve a környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, HL L 41., 2003.2.14., 26. o.

Adlib Express Watermark


	745799hu.doc

