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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Miguel Angel Gea Rifá, spanyol állampolgár által benyújtott 1394/2007. számú 
petíció a Caño de la Barreta területén, El Rompido (Cartaya, Andalúzia) 
közelében tervezett vízi sportlétesítmények káros hatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja az andalúziai hatóságok arra irányuló szándékát, hogy vízi 
sportlétesítményeket építsenek Caño de la Barreta területén, El Rompido (Cartaya, Huelva, 
Andalúzia) közelében. A petíció benyújtója szerint a projekt, amelynek célja a Club Náutico 
Río Piedras létesítményeinek átépítése, nem szerepelt sem Cartaya általános városfejlesztési 
tervében, sem az andalúziai városi területfejlesztési tervben. A petíció benyújtójának az a 
véleménye, hogy a tervezett létesítmények megépítése az eredeti szerkezet oly mértékű 
átépítésével járna, hogy az komolyan befolyásolná a Río Piedras ökoszisztémáját. A petíció 
benyújtója szerint a projekt ellentétes lenne az andalúziai hatóságok azon javaslatával, 
miszerint a Caño de la Barreta területet be kellene vonni a Natura 2000 hálózatba.       

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 21. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. április 24.

A Bizottság megállapítja, hogy az a telek, ahová az új kikötői létesítményeket tervezik, az 
ES6150028 „Estuario del Río Piedras” közösségi jelentőségű terület (KJT) határain belül 
található, amely szomszédos az ES6150006 Marismas del Río Piedras y Flecha de El 
Rompido” közösségi jelentőségű területtel. A spanyol hatóságok mindkét területet az 
élőhelyvédelmi irányelv1 szerinti közösségi jelentőségű területként javasolták.

                                               
1 A Tanács 92/43/EK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
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A Bizottság úgy véli, hogy hasznos lehet emlékeztetni az élőhelyvédelmi irányelv 
(92/43/EGK) 6. cikkének (3) és (4) bekezdése alapján felmerülő kötelezettségekre, amelyek 
szerint figyelembe véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, 
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. A vizsgálat eredményét figyelembe véve, továbbá az élőhelyvédelmi 
irányelv rendelkezéseinek értelmében 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. 

A Bizottságnak nincs tudomása a petíció benyújtója által említett tervekről. A petíció 
benyújtója által adott tájékoztatás alapján ezek a tervek egyelőre a regionális és helyi 
hatóságok jóváhagyására várnak.

Következtetések

A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az illetékes hatóságoknak még jóvá kell 
hagyniuk az új kikötői létesítményekkel kapcsolatos projektet, és e projektet illetően még nem 
hoztak végleges döntést. A Bizottság megállapítja, hogy ezen a ponton semmi sem utal arra, 
hogy nem tartották tiszteletben az élőhelyvédelmi irányelvben meghatározott
követelményeket. Következésképpen a Bizottság nem tesz további intézkedéseket, hacsak új 
tények nem látnak napvilágot.
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