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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Sagrario Heres Sedeño, spanyol állampolgár által a 'Pro Santamaría de Grado’ 
állampolgári akciócsoport nevében benyújtott 0856/2005. számú petíció egy 40 000 m2

területű transzformátorüzem építéséről és magasfeszültségű kábelek átvezetéséről az 
asturiasi Grado területén

1. A petíció összefoglalása

A ‘Pro Santamaría de Grado’ állampolgári csoport nevében, a helyi Emberek Pártja (Asturias) 
az Európai Parlament sűrgős intézkedését kéri a tervezett 40.000 m2 területű 
transzformátorüzem építésével  és a magasfeszültségű kábelek gradoi átvezetésével 
kapcsolatban. A kérelmező aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ez a természeti előfordulási hely 
és vadvilág megőrzéséről szóló 92/43/EEK irányelv és a környezeti információ nyilvános 
eléréséről szóló 2003/4/EK irányelv megsértéséhez vezet, amely kihatással lesz számos 
Közösségi jelentőségű természeti előfordulási helyre és megzavar madárvédelmi területeket, 
mivel sem a helyi, sem a nemzeti hatóságok nem reagáltak a tájékoztatási igényekre.
Valójában, a spanyol Red Eléctrica Española áramszolgáltató cég nemcsak a tájékoztatást 
nem biztosította, de a helyi lakosokat szándékosan “sötétben tartotta”. A létrehozandó 
elektromágneses mezők nem csupán az egészséget kockáztatnák, hanem a terület fenntartható 
fejlődését is aláásnák (például a vidéki turizmust).

Tájékoztatás

– A petíciót Salvador Garriga Polledo (EP képviselő) és David Hammerstein Mintz (EP 
képviselő) továbbította.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. január 26. Felkérik a Bizottságot, hogy a Szabályzat 192. 
cikk (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól 2006. május 12-én kapott válasz

A petíció benyújtója szerint a transzformátorüzem és a magasfeszültségű vezetéke az asturiai 
Grado településen történő átvezetése nem felel meg a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv1, valamint a környezeti 
információkhoz való hozzáférésrõl szóló 2003/4/EK irányelv2 rendelkezéseinek.

A petícióhoz csatolt dokumentumok ábrázolják a térségben található természetes élőhelyeket 
és fajokat. A petíció benyújtója az ES1200040 “Meandros del Nora” és az ES 1200029 “Río 
Nalón” területekre hivatkozik, amelyeket a spanyol hatóságok közösségi jelentőségűvé (KJT) 
nyilvánítottak az élőhely irányelv alapján. Ezek a területek megtalálhatók a 2004. december 
7-én, a 92/43/EGK tanácsi irányelv alapján hozott atlanti biogeográfiai régió közösségi 
jelentőségű területeinek felsorolását elfogadó bizottsági döntés3 mellékletének listájában.
Mindkét területen találhatók olyan kiemelt közösségi jelentőségű természeti élőhelyek és 
fajok, amelyek az irányelv II. és IV. mellékletében kerültek felsorolásra.

Az élőhely irányelv 6. cikk (3) bekezdése és 6. cikk (4) bekezdése több olyan eljárási és 
anyagi jogi biztosítékról rendelkezik, amelyek a Natura 2000 területekre várhatóan jelentős 
hatást kiváltó tervekre és projektekre vonatkoznak. Az ezen cikkekbe foglalt rendelkezések a 
káros hatásokkal járó tervek és projektek engedélyezési körülményeinek meghatározása során 
egy fejlesztési rendszert alkotnak. A 6. cikk (3) bekezdése szerint az adott természeti terület 
védelmével kapcsolatos célkitűzések figyelembe vételével megfelelő vizsgálatot kell folytatni 
minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve 
nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár önmagában, akár pedig más 
terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz arra. Az ilyen vizsgálat 
eredményét figyelembe véve és az irányelv 6. cikk (4) bekezdésében biztosított egymást 
követő lépéseknek megfelelően, az illetékes nemzeti hatóságok csak azután hagyják jóvá az 
érintett tervet vagy programot, ha megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja hátrányosan 
befolyásolni az érintett természeti terület épségét, és miután – adott esetben – kikérték a 
lakosság véleményét is.

A petíció által szolgáltatott információk alapján úgy tűnik, hogy a transzformátorüzem a 
kérdéses területek határain kívül fog elhelyezkedni, és nem fog közvetlen hatást gyakorolni az 
élőhelyekre és a fajokra. A petíció benyújtója által hangsúlyozott transzformátorüzem által 
létrehozott elektromagnetikus mező okozta káros hatásokat illetően a Bizottság nem 
rendelkezik olyan tudományos dokumentumokkal, amelyek az elektromagnetikus mező 
élőhelyekre és fajokra gyakorolt hatását bizonyítaná. A magasfeszültségű vezetékek 
átvezetése tekintetében a petíció benyújtója által szolgáltatott információkból csupán az tűnik 
ki, hogy egy projekt útvonal van kilátásban.

Továbbá, a petíció benyújtója által szolgáltatott információk nem nyújtanak tájékoztatást a 
projekt jelenlegi állapotáról, különösképpen arról, hogy engedélyezték-e, valamint, hogy 
melyik a fejlesztéséval kapcsolatban illetékes hatóság. Emellett a rendelkezésre álló 

  
1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
2 HL L 41., 2003.2.14., 26. o.
3 HL L 387., 2004.12.29., 1.o.
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információk alapján nem lehet arra következtetni, hogy a spanyol hatóságok elmulasztották 
volna a projektnek a területre gyakorolt hatásának az irányelv rendelkezési szerinti 
vizsgálatát.

A petíció benyújtója által biztosított információk alapján a Bizottságnak nincs oka azt 
feltételezni, hogy az uniós jogszabályok nem megfelelően kerültek alkalmazásra.
Amennyiben a petíció benyújtója részletes információkkal tud szolgálni, amelyek lehetővé 
teszik a Bizottság számára, hogy ezeket a kérdéseket a fenti irányelv vonatkozásában 
értékelhesse, a Bizottságnak módjában fog állni, hogy a továbbiakban vizsgálhassa ezt az 
ügyet.

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott dokumentumok között található néhány, az 
asturiasi regionális igazgatással (ipari és környezetvédelmi tanácsosokkal), valamint a spanyol 
kormány asturiasi képviselőjével folytatott levelezés, amely a valamennyi keletkezett 
dokumentumhoz és valamennyi, ezzel a projekttel kapcsolatban folyamatosan összegyűlt 
információkhoz való hozzáférést kérelmezi. A petíció benyújtójának az Európai Parlamenthez 
intézett petíciójában azt állítja, hogy ezekre a kérelmekre nem kapott választ. Az aktából nem 
derül ki egyértelműen, hogy a hatóság kifejezetten és indokolással elutasították, vagy nem 
válaszoltak a kérelmekre.

A 2003/4/EK irányelv 3. cikke alapján a hatóságoknak az általuk vagy számukra birtokolt, az 
irányelvben meghatározottak szerinti „környezeti információhoz” való hozzáférést a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül kell biztosítaniuk. Ez a határidő kivételes esetben, 
a kérelmező előzetes tájékoztatásával, egy hónappal hosszabbítható meg, például ha nagy 
számú dokumentumot kérelmeznek. Ha a kérelem megfogalmazása túlságosan általános, a 
hatóság a lehető leghamarabb, de legkésőbb a fentiekben meghatározott határidőn belül 
felkéri a kérelmezőt kérelme pontosítására. A 4. cikk sorolja azokat az okokat, amelyek 
alapján a hatóságok elutasíthatják a környezeti információk szolgáltatását. Azok a 
kérelmezők, akik úgy ítélik meg, hogy információkérésükkel nem foglalkoztak, azt (részben 
vagy egészben) alaptalanul utasították el, nem kielégítő módon válaszolták meg, vagy azzal 
más módon nem az irányelvnek megfelelően foglalkoztak, közigazgatási hatósági 
jogorvoslattal élhetnek.

A petíció benyújtójától származó rendelkezésre álló információk alapján a 2003/4/EK 
irányelv vonatkozásában a kérdés részletesebben nem ítélhető meg. Általános esetben 
azoknak a hatóságoknak, amelyek megkapták a kérelmet, válaszolniuk kellett volna a petíció 
benyújtójának, megindokolva az információszolgáltatás visszautasítását vagy eljuttatva hozzá 
az információt. A petíció benyújtóját bátorítjuk, hogy újból nyújtsa be hatóságoknak a 
„környezeti információk” iránti kérelmét megfelelő módon, és amennyiben szükséges, éljen a 
jogorvoslati lehetőségekkel.

4. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott kiegészítő válasz

Háttér:
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A Bizottság 2006 májusában adta ki a petícióról szóló első közleményét. A petíció 
benyújtójától származó rendelkezésre álló információk alapján a közlemény megállapította, 
hogy nincs ok feltételezni, hogy az uniós jogszabályokat nem alkalmazták helyesen. 

Ezt követően a Bizottság felhívta a petíció benyújtóját arra, hogy további részletes 
információval szolgáljon, amely lehetővé teszi, hogy a fent említett 92/43/EGK „élőhely 
irányelv”-vel kapcsolatos fennmaradó kérdéseket a Bizottság tovább vizsgálhassa. A petíció 
benyújtója kiegészítő információkat küldött az Európai Parlament számára, és ezeket a 
Bizottság számára 2006 decemberében továbbították.

Elemzés:

A fennmaradó, értékelésre váró kérdés a Natura 2000 hálózatról szóló projekt lehetséges 
hatásaival, és főként az ES1200040 “Meandros del Nora” és az ES 1200029 “Río Nalón” 
területekkel kapcsolatos, amelyeket a spanyol hatóságok közösségi jelentőségűvé (KJT) 
nyilvánítottak az élőhely irányelv alapján. 

A transzformátorüzem és a magasfeszültségű vezetéktartó oszlopok tervezett építése nem 
valószínű, hogy jelentős hatással lenne e területekre. Továbbá a benyújtott térképek szerint 
sem a transzformátorüzem, sem a magasfeszültségű vezetéktartó oszlopok nem a KJT
területeken fognak megépülni. A két KJT területen főként part menti növényzeti élőhelyek és 
a hozzájuk kapcsolódó fajok vannak.

Végül, a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem valószínű, hogy a területeken honos 
állatvilágra a transzformátorüzem és az elektromos vezetékek által létrehozott 
elektromágneses mezők kihatással lennének. 

Következtetések:

A rendelkezésre álló információk értékelését követően a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ebben 
az esetben nincs bizonyíték a közösségi jog megsértésére vonatkozóan, mivel a projekt nem 
fog jelentősen kihatni a fent említett közösségi jelentőségű területek meglévő jellegére.


