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Tárgy: V. S. olasz állampolgár által benyújtott 0552/2012. számú petíció egy L’Atmetlla 
de Mar (Tarragona, Spanyolország) partjainál tervezett szélenergia-projektről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója figyelmeztet arra, hogy a tengeri szélenergia-projekt, amelynek 
keretében L’Atmetlla de Mar (Tarragona, Spanyolország) partjaitól mindössze 3 km-re egy 
sor szélturbinát telepítenének, pusztító hatásokkal járhat. A ZÈFIR tesztállomás a tervek 
szerint kutatási célú, négy szélgenerátort tesztelő szélerőműparkként működne.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.

A petíció benyújtója tiltakozik azon projekt ellen, amelynek keretében Tarragona tartomány 
L’Atmetlla de Mar nevű települése (Katalónia, Spanyolország) partjaitól 3 km-re egy sor 
tengeri szélturbinát telepítenének. E projekt az úgynevezett „ZÈFIR tesztállomás projekt” 
része.  Olyan kutatási célú szélerőműpark-projekt, amelynek keretében négy darab villamos 
energiát termelő tengeri szélgenerátort tesztelnének.  Úgy tűnik, hogy a szóban forgó 
projektért a Katalóniai Energiakutatási Intézet (IREC) felel.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a projekt túl közel van a parthoz, és pusztító hatású lesz a 
turizmusra és a helyi gazdaságra.  Hangsúlyozza, hogy a helyi lakosság ellenzi a projektet.  
Meg kell jegyezni, hogy a petíció benyújtója nem utal az uniós környezetvédelmi jog 
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megsértésére.

A Bizottság szolgálatai megvizsgálták a petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott 
információkat, a szóban forgó ügyben esetlegesen alkalmazandó uniós környezetvédelmi 
jogszabályok fényében.

A 2011/92/EU irányelv1 (a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-irányelv) az egyes 
köz- és magánprojektek esetében környezeti hatásvizsgálat elvégzését írja elő.

A KHV-irányelv különbséget tesz az ún. I. melléklet szerinti projektek között, amelyeket 
minden esetben alá kell vetni KHV-eljárásnak, valamint a II. melléklet szerinti projektek 
között, amelyek vonatkozásában a tagállamok eseti alapon és/vagy az irányelvet a nemzeti 
jogba átültető jogszabályokban meghatározott küszöbértékek vagy kritériumok alapján 
határoznak arról, hogy a projektet környezeti hatásvizsgálatnak vetik-e alá.  Eseti alapon 
történő elbírálás, illetve küszöbértékek vagy kritériumok megállapítása esetén figyelembe kell 
venni az irányelv III. mellékletében meghatározott, vonatkozó kiválasztási kritériumokat. 
Ezek közé tartoznak a projekt jellemzői, annak elhelyezkedése, valamint az esetleges hatás 
jellemzői. A vizsgálat eredményeiről a nyilvánosságot is kötelesek tájékoztatni.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a KHV-irányelv II. melléklete 3. pontjának i) alpontja az 
„energiatermelés céljából szélenergiát hasznosító létesítményekre (szélerőműparkokra)” 
vonatkozik.  A rendelkezésre álló információk alapján a szóban forgó projekt kapcsán 
környezeti hatásvizsgálati eljárás folyik.  2012. március 3-án az állam hivatalos lapjában 
(Boletín Oficial del Estado, 54. szám) közleményt jelentettek meg a nyilvánossággal folytatott 
konzultáció megindításáról.

A KHV-eljárás biztosítja, hogy megállapítsák és értékeljék a projekt környezetre gyakorolt 
hatásait, mielőtt az illetékes hatóság kiadná az engedélyt.  A nyilvánosság is kifejtheti 
véleményét, és minden konzultációt figyelembe kell venni.  A nyilvánosságot továbbá az 
engedély tartalmáról is tájékoztatni kell.

Az EU természetvédelmi irányelvei(a 2009/147/EK madárvédelmi irányelv2 és a 92/43/EGK 
élőhelyvédelmi irányelv3) akkor alkalmazandók, ha a szóban forgó projekt jelentős hatást 
gyakorolhat valamely Natura 2000 területre, különös tekintettel a tengeri területekre.  Ebben 
az esetben lehetséges, hogy a „Litoral meridional tarragoní” (kód: ES5140001) nevű 
közösségi jelentőségű természeti terület a projekt által érintett tengeri terület.  A KHV-
irányelv a természetvédelmi irányelvekben foglalt követelmények alkalmazásának eszköze is 
lehet.

A 2008/56/EK irányelvvel4 (a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvvel) kapcsolatban 

                                               
1 2011/92/EU irányelv (HL L 26., 2012.1.28.), az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 

hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata.
2 A vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelvet (HL L 103., 1979.4.25.) egységes szerkezetbe 

foglaló 2009/147/EK irányelv (HL L 20., 2010.1.26.).
3 A Tanács 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 

(HL L 206., 1992.7.22.).
4 A tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 

2008/56/EK irányelv (HL L 164., 2008.6.25.).
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ebben az esetben nem lehet esetleges jogsértést megállapítani.

Meg kell jegyezni, hogy az Unió megújuló energia iránti elkötelezettsége kedvező jogi keretet 
hozott létre a szélenergia fejlesztéséhez1, biztosítva ugyanakkor, hogy ezen energiaforrás 
fejlesztése és kiterjesztése az uniós környezetvédelmi jogszabályokkal összhangban történjen.

Mint tiszta, megújuló villamosenergia-forrás, a szélenergia rendeltetése, hogy jelentős 
mértékben hozzájáruljon a 2020-ra meghatározott uniós energia-célkitűzések 
megvalósításához.  Hozzájárul továbbá az üvegházhatásúgáz- és a légszennyezőanyag-
kibocsátás, valamint a hagyományos uniós energiatermeléshez kapcsolódó édesvízfogyasztás 
jelentős csökkentéséhez.  Általánosságban a szélenergia hozzájárul a gazdaságok 
energiafüggőségének csökkentéséhez és a társadalmi kohézióhoz, és elősegíti a technológiai 
fejlődést, beleértve az exportot is.

Következtetések

A Bizottság a petícióban foglaltak alapján nem talált semmilyen bizonyítékot az uniós 
környezetvédelmi jogszabályok megsértésére.  Ezért a Bizottság nem látja indokoltnak, hogy 
ezt az ügyet tovább vizsgálja.

                                               
1 A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv (HL L 140., 

2009.6.5.).


