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Tárgy: A John Mulcahy, ír állampolgár által a „Save the Swilly” nevében benyújtott, 
535/2002. számú, 10 000 aláírást tartalmazó petíció az írországi Donegal 
megyei Swilly-öbölbeli tengervédelemről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói a környezeti hatásvizsgálat és más tanulmányok befejezéséig az 
akvakultúra-engedélyezés elhalasztását kérik a Donegal megyei Swilly-öbölben. Aggódnak a 
tengeri erőforrások életképessége miatt és úgy vélik, hogy a vadon élő halállományok, a 
vadon élő növények és állatok, a madarak élőhelyei, valamint a helyi idegenforgalom 
veszélyben van. A petíció benyújtói nem ellenzik a terület fejlesztését, azonban úgy vélik, 
hogy a környezetvédelmi költségeket pontosan kell kiszámítani és azokat figyelembe kell 
venni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva:2002. december 9. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 175. cikkének (3) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2003. február 27-én kapott válasz

A petíció benyújtója hivatkozik arra, hogy megrendelt egy független, a tengerparti zónák 
integrált kezelésére (ICZM) irányuló stratégia alkalmazási körének meghatározására 
vonatkozó tanulmányt a Swilly-öböl vonatkozásában. A Bizottság szolgálatai a coleraine-i 
Ulster Egyetem Biológiai és Környezeti Tudományok Karától (School of Biological and 
Environmental Sciences) bekérték e tanulmány egy példányát. Az Európában a tengerparti 
zónák integrált kezelésének végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 2002/413/EK 
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ajánlással (HL L 148/24; 2002.6.6.) összefüggésben – amelynek célja, hogy túlmutasson a 
projekt alapon történő megközelítésen – a Bizottság üdvözli az ICZM alkalmazási körének 
meghatározására vonatkozó tanulmány megállapításait. 

Úgy tűnik, hogy a Swilly-öböl térségének vonatkozásában hasznosabb lenne a tengerpart 
teljesebb körű kezelési gyakorlata, és ezt az ír hatóságoknak a 2002/413/EK ajánlás 
végrehajtása során prioritásnak kell tartaniuk. A Bizottság emlékeztetni kíván arra, hogy az 
európai akvakultúra fenntartható fejlődésére vonatkozó stratégiáról szóló, az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak címzett közleményében kimondta (13. oldal), hogy „az 
akvakultúra jövőbeli fejlesztésének a zónákra vonatkozó olyan integrált stratégiákon és 
kezelési terveken kell alapulnia, amelyek az akvakultúrát más meglévő és potenciális 
tevékenységekkel összefüggésben vizsgálják, valamint amelyek figyelembe veszik a 
környezetre gyakorolt összetett hatásaikat.

4.  A Bizottságtól 2004. április 30-án a 874/93., a 334/98., a 342/2001. és az 535/2002. sz. 
petíció vonatkozásában kapott válasz 

A Petíciós Bizottság 2003. november 23-i ülésén a Bizottság jelezte, hogy 2004 elején további 
tájékoztatást fog nyújtani a fenti petíciók vonatkozásában. 

A Bizottság megerősítheti, hogy – a korábbi közleményekben említett, a 79/409/EGK 
irányelv megsértése miatti eljárás tekintetében – 2003 decemberében úgy döntött, hogy 
Írországot a Bíróság elé viszi többek között a Swilly-öbölben a megfelelő méretű, különleges 
madárvédelmi terület (KMT) kijelölésének, valamint a terület természetmegőrzési érdekei 
megfelelő védelme biztosításának elmulasztása miatt. 

A Bizottság tudomással bír arról, hogy az akvakultúra-engedélyekkel foglalkozó fellebbezési 
tanács – az ír hatóságok által az akvakultúra-engedélyek vonatkozásában hozott döntések 
iránti fellebbezések elbírálásával foglalkozó független hatóság – 2003. december 8-án 
környezetvédelmi okokból megtagadta egy, a Swilly-öbölbeli Portsalonban tervezett 90 
hektáros lazacgazdaságra vonatkozó engedély kiadását. A hat sikeres fellebbező között volt az 
e petícióhoz kapcsolódó 535/2002 sz. petíció benyújtója is

5. A Bizottságtól 2006. november 10-én kapott válasz 

a. Háttér

Ez az észak-nyugat írországi Donegal megyei tengeri bejárat, a Swilly-öbölbeli akvakultúra 
fejlesztésével kapcsolatban aggályokat felvető jó néhány petíció közül az egyik. A többi 
petíció a 342/2001, a 874/1993 és a 334/1998 sz. E petíciókat az Írország által a Bizottság 
számára nyújtott tájékoztatás alapján lezárták. Az 535/2002 sz. petíciót a benyújtója által 2004. 
augusztus 23-án kelt levelében nyújtott további tájékoztatást követően ismét megnyitották.

A Swilly-öböl a vízimadarak áttelelésének egyik legfontosabb írországi helye. A Swilly-
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öbölben két, a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelv1 alapján besorolt 
különleges madárvédelmi terület (KMT) van: a Swilly-öbölbeli KMT és az Inch-öbölbeli 
KMT. Ezek egy 9000 hektárból álló fontos madárvédelmi terület 3385 hektárját teszik ki. Az 
öböl ökológiai jelentőségére egy további bizonyíték az a tény, hogy az a Ramsari Egyezmény 
szerinti kijelölés, egy javasolt természeti örökségi terület (TÖT)2 és a természetes élőhelyek, 
valamint egy, a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv3 szerinti 
javasolt különleges természetmegőrzési terület (KTT) tárgyát képezi.

b. A petíció

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Swilly-öbölben a kagylótenyésztés vonatozásában több 
jóváhagyás is történt, valamint hogy az ír hatóságok nem végezték el az öböl átfogó tudományos 
tanulmányozását. A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a lazacgazdaság létrehozására 
irányuló – korábban elutasított – javaslat újbóli felvetése miatt is. 

c. A Bizottság petícióra vonatkozó észrevételei 

A Swilly-öbölbeli kagylók élőhelyeinek védelme

A Swilly-öbölbeli élőhelyek védelme tekintetében a Bizottságnak két főbb aggálya van. Először 
is úgy véli, hogy Írország elmulasztotta a madarak fontos Swilly-öbölbeli élőhelyeinek teljes 
besorolását (azaz kijelölését). Másodsorban úgy véli, hogy Írország nem hozott létre a Swilly-
öbölben és másutt zajló, akvakultúrával kapcsolatos projektek élőhelyekre gyakorolt potenciális 
hatásainak megfelelő értékelésére irányuló gyakorlatot. Különösen a madarak ír partok 
környékén – vagy azok közelében – elhelyezkedő fontos élőhelyein való kagylótenyésztés 
fejlesztését nem előzték meg a megőrzésre gyakorolt potenciális hatásokra vonatkozó megfelelő, 
írásbeli és átfogó értékelések. 

Amint azt a bizottságnak korábban már jelezték, a kagylótenyésztést nem szükségképpen 
zárják ki a 79/409/EGK irányelv alapján besorolt vagy a 92/43/EGK irányelv alapján védett 
területeken. Valójában létezhetnek közös érdekek – például a vízszennyezés elkerülése 
szükségességének esetében. Biztosítani kell azonban, hogy a fontos élőhelyeket – például (a 
madarak által táplálkozásra használt) elárasztott lápvidékeket – megfelelően védik.

A Bizottság Írországot a Bíróság előtt beperelte a madarak kulcsfontosságú élőhelyei –
beleértve Swilly-öblöt is – teljes besorolásának elmulasztásáért és általánosságban a 
92/43/EGK irányelvnek az akvakultúra-engedélyezéssel kapcsolatban történő be nem tartása 
miatt (C-418/04. sz ügy). Az írásbeli szakaszt lezárták és a Bíróság ítéletére várnak. 

Az ügy kezdete óta Írország nem változtatott az akvakultúra-projektek jóváhagyásával 
kapcsolatos gyakorlatán. A Bizottságnak azonban bármilyen további intézkedés megtétele 
előtt meg kell várnia a Bíróság ítéletét. 

                                               
1 HL L 103., 1979.4.25., 1.o.
2 A javasolt természeti örökségi területek (TÖT) egy, az 1990-es évek elején elvégzett, a Közösség által 

társfinanszírozott tudományos felmérésben nemzeti természetmegőrzési jelentőséggel bíró területekként 
azonosított területek. 

3 HL L 206., 1992.7.22., 7.o.
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Lazacgazdaság

A Bizottság úgy véli, hogy nem áll elegendő adat rendelkezésre ahhoz, hogy észrevételeket 
tegyen egy lazacgazdaság Swilly-öbölben történő létrehozása iránti kérelem esetleges újbóli 
benyújtásával kapcsolatban. 

Fel kívánja hívni azonban a bizottság figyelmét a Bíróság 2005 júniusában Írország ellen a C-
282/02. sz. ügyben hozott ítéletére. Ez az ügy a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes 
veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló 76/464/EGK irányelvre1 vonatkozott. A 
Bíróság megállapította, hogy hiányosságok voltak Írországnak a tengeri halgazdaságokra 
vonatkozó engedélyezési rendszerében. Különösen nem volt egyértelmű követelmény arra 
vonatkozóan, hogy az engedélyeket vízminőségi célkitűzésekre kell alapozni. Ezen túlmenően 
hiányoztak a halgazdaságokból kibocsátott anyagokra (pl. a biocidokra és az ammóniára) 
vonatkozó vízminőségi célkitűzések. Az ítélet Bizottság általi nyomon követése jelenleg 
zajlik.

Egy Swilly-öbölbeli vagy másutt lévő halgazdaság érvényes engedélyezése érdekében 
Írországnak az irányelvnek megfelelő engedélyezési rendszert kell életbe léptetnie, amit 
eleddig még nem tett meg.

d. Következtetések

A Bizottság úgy véli, hogy a fent említett, horizontális jogi cselekmények (azaz széles körű, 
valamint a nemzeti jogszabályokban és gyakorlatban bekövetkező leginkább ésszerű javítások 
biztosítására irányuló jogi cselekmények) révén a Swilly-öböl védelmével kapcsolatos 
kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkozott, és foglalkozik továbbra is.

6. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

Legutóbbi közleményében a Bizottság két dologra hívta fel a figyelmet a Swilly-öböllel 
kapcsolatban: nem történt meg a Swilly-öbölben található fontos madárélőhelyek teljes 
besorolása (azaz kijelölése) a 2009/147/EK irányelv2 értelmében, és nem hoztak létre a Swilly-
öbölben és másutt az akvakultúrával kapcsolatban folyó projektek élőhelyekre gyakorolt 
potenciális hatásainak megfelelő értékelésére irányuló gyakorlatot. Ezenkívül az ír partok 
környékén – vagy azok közelében – található fontos madárélőhelyeken végzett kagylótenyésztés 
fejlesztésével kapcsolatban nem készültek megfelelő előzetes írásbeli értékelések a terület 
védelmével kapcsolatos célkitűzéseket valószínűleg befolyásoló tényezőkre vonatkozóan, a 
92/43/EGK irányelv 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban3. A Bizottság megemlítette, hogy 
a C-418/04. sz. Bizottság kontra Írország ügy is ezzel a kérdéssel foglalkozott. A Bizottság 
tájékoztatni kívánja a Petíciós Bizottságot arról, hogy az Európai Bíróság a Bizottság javára 
ítélkezett az ügyben.  

A Bizottság ezt követően többször kapcsolatba lépett az ír hatóságokkal, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy Írország teljes körűen elvégzi-e a szóban forgó madárélőhelyek 
besorolását (ideértve a Swilly-öböl területét is), továbbá az akvakultúra projektek tekintetében 
                                               
1 HL L 129., 1976.5.18.
2 HL L 20., 2010.1.26., 7-25. o.
3 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
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előzetes értékelést ír elő. Tekintettel arra, hogy Írország nem jelentett be új besorolásokat, és nem 
adott kielégítő tájékoztatást az akvakultúra-projektek értékeléséről, a Bizottság az EK-Szerződés 
228. cikke alapján 2009. március 23-án hivatalos figyelmeztetést küldött Írországnak. 2009. 
október 9-én indokolással ellátott véleményt is küldött a tagállamnak. Írország azóta válaszolt a 
Bizottságnak. Válaszában egyebek mellett említést tett egy ökológiai kutatási programról, 
amelynek célja egy megfelelő értékelési rendszer, illetve a különleges madárvédelmi területek 
besorolására vonatkozó program alátámasztása. A Bizottság jelenleg Írország válaszát értékeli.

A legutóbbi közleményében a Bizottság megjegyezte, hogy nem áll elegendő adat 
rendelkezésre ahhoz, hogy észrevételeket tegyen egy lazacgazdaság Swilly-öbölben történő 
létrehozása iránti kérelem esetleges újbóli benyújtásával kapcsolatban. A Bizottság az Európai 
Bíróság által a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott 
szennyezésről szóló 76/464/EGK irányelvvel1 kapcsolatos C-282/02. sz. ügyben hozott, 
Írországot elmarasztaló ítéletére hivatkozott. Ítéletben a Bíróság megállapította, hogy 
hiányosságok voltak a tengeri halgazdaságok írországi engedélyezési rendszerében, ezen belül 
pedig nem álltak rendelkezésre egyértelmű követelmények a vízminőséggel kapcsolatos 
engedélyek megadásához. 

A Bizottság tájékoztatni kívánja a Petíciós Bizottságot, hogy legutóbbi közleménye óta 
Írország bejelentést tett egy új jogszabályról, amely engedélyezési rendszert ír elő a tengeri 
halgazdaságok tekintetében, a 76/464/EGK irányelvvel való összhang biztosítása érdekében. 
A Bizottság lezárta az adott jogsértési eljárást.2

Az Európai Bíróság által a fent említett C-418/04. sz. ügyben hozott ítélet nyomon követése
keretében a Bizottság továbbra is foglalkozni fog a Swilly-öböl védelméhez kapcsolódó 
legfontosabb kérdésekkel, különösen a meglévő különleges madárvédelmi terület kibővítésének, 
továbbá annak szükségességével, hogy az akvakultúra-projekteket megfelelő ökológiai 
vizsgálatnak vessék alá.

                                               
1 HL L 129., 1976.5.18.
2 1990/5220


