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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Juan José Pajarón, spanyol állampolgár által benyújtott 1469/2009. számú 
petíció az alteai Luis Campomanes kikötő (Alicante) bővítése következtében 
a tengeri növényvilág pusztulásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az alteai Campomanes kikötő bővítése az 
élőhelyvédelmi irányelv értelmében védett tengeri növényfajnak minősülő neptunhínárban 
(posidonia) gazdag tengeri növényvilág, valamint egyéb védett tengeri ökoszisztémák 
pusztulását okozza. Jóllehet az előző polgármester kérte, hogy a kibővített kikötőbe ismét 
telepítsenek neptunhínárt, az új polgármester erre a petíció benyújtója szerint nem hajlandó, 
ezért kéri, hogy ismét telepítsenek neptunhínárt a tengerfenékre, és távolítsák el onnan az új 
kikötő építéséből származó hulladékot és jelentős törmeléket, ami tönkreteszi a szóban forgó 
természeti területet. A petíció benyújtója kifejti, hogy figyelmen kívül hagyják a biológiai 
sokféleségről szóló uniós rendeleteket, ezért felkéri a bizottságot az említett jogsértések 
kivizsgálására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

„A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a Campomanes kikötő bővítése visszafordíthatatlanul 
tönkretenné a területen honos neptunhínár-állomány jelentős részét.  A helyi hatóságok 
ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy a kikötőbővítésből eredő károk enyhítésére a 
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vízinövényeket átültetik. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a helyi hatóságok nem 
teljesítették erre vonatkozó kötelezettségüket, amely rájuk nézve jogilag is kötelező erejű volt. 

A neptunhínár-állomány (Posidonion oceanicae: a Földközi-tengerben honos tengeri fűfaj) a 
92/43/EGK élőhelyekre vonatkozó irányelv1 I. mellékletében szereplő, elsődleges fontosságú 
élőhelyek között szerepel, amely az ES5213021 "Serra Gelada i Litoral de la Marina Bai" 
közösségi jelentőségű területen található. E terület közösségi jelentőségű területté minősítését 
a spanyol hatóságok javasolták az élőhelyekről szóló 92/43/EGK irányelv értelmében. A 
petícióban szereplő kikötő e területtel határos, ezért valószínűsíthető, hogy a projekt 
kihatással lesz a területre.

Az élőhelyekre vonatkozó irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerint az adott természeti 
terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket figyelembe véve, 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 hatással lesz arra. Az 
ilyen vizsgálat eredményét figyelembe véve, továbbá az élőhelyekre vonatkozó 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. Az élőhelyekről szóló 92/43/EGK irányelv 
6. cikke (4) bekezdésében foglalt rendelkezések egyfajta eltérési rendszerként szolgálnak, 
meghatározva azokat a feltételeket, amelyek mellett a káros hatással járó tervek és programok 
engedélyezhetők avagy sem.

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ebben az esetben a környezeti hatásvizsgálatról szóló 
irányelvet lehet alkalmazni. A 97/11/EK2 és a 2003/35/EK3 irányelvekkel módosított 
85/337/EGK irányelv4 környezeti hatásvizsgálatot ír elő egyes állami és magánprojektek 
vonatkozásában. A KHV-irányelv különbséget tesz az ún. I. melléklet szerinti projektek 
között, amelyeket minden esetben alá kell vetni a KHV-eljárásnak, valamint a II. melléklet 
szerinti projektek között, amelyek esetében a tagállamok eseti alapon és/vagy az irányelvet a 
nemzeti jogba átültető jogszabályokban meghatározott küszöbértékek vagy kritériumok 
alapján határoznak arról, hogy a projektet alá kell-e vetni környezeti hatásvizsgálatnak vagy 
sem. 

Ez esetben a kikötőkre a II. melléklet 12. cikk b) pontja, , az idegenforgalmi és szabadidős 
projekteket tárgyaló rész vonatkozik. 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 környezeti hatásvizsgálat még az illetékes hatóság engedélyezését megelőzően biztosítja a 
                                               
1 A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. 
május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv.  HL L 206., 1992.7.22.
2  HL L 073., 1997.3.14.
3  HL L 156., 2003.6.25.
4  Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK tanácsi irányelv. HL L 175., 1985.7.5. 
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projektek környezeti következményeinek megállapítását és értékelését. Az állami és 
környezetvédelmi hatóságok kinyilváníthatják véleményüket, és a konzultációk eredményeit 
maradéktalanul figyelembe kell venni. Ezt követően, a nyilvánosságot tájékoztatni kell az 
engedély tartalmáról.  Meg kell jegyezni, hogy a környezeti hatásvizsgálat az élőhelyekre 
vonatkozó irányelv 6. cikkében rögzített rendelkezések alkalmazásának eszköze is lehet.

A Bizottság a neptunhínár-állomány természetes élőhelytípusának megőrzésével kapcsolatos 
panasz folytán értesült a neptunhínár-állománnyal kapcsolatos helyzetről, illetve a létüket 
fenyegető földközi-tengeri projektekről. A Luis Campomanes kikötő bővítése kapcsán végzett 
környezeti hatásvizsgálat a neptunhínár-állomány áttelepítését kompenzációs intézkedésként 
javasolta. Az áttelepített példányok alacsony túlélési rátája miatt az intézkedés nagy vitát 
váltott ki. Környezetvédelmi szervezetek tudományosan alátámasztott bizonyítékokat 
gyűjtöttek arra vonatkozóan, hogy az intézkedés sikertelen, és kérték, hogy a kikötő bővítési 
munkálatait ne folytassák (2006 novembere óta elővigyázatossági intézkedésként a 
munkálatokat és ezzel együtt az átültetést már leállították). A rendelkezésre álló információk 
szerint az alteai Luis Campomanes kikötő ellen bírósági eljárás folyt Valencia régió 
törvényszékénél. A 2010. február 1-jén hozott bírósági ítélet megsemmisítette az alteai Luis 
Campomanes kikötő bővítését engedélyező határozatot. Mivel a projekt jelenleg nem 
rendelkezik kivitelezési engedéllyel, a kompenzációs intézkedéseket nem lehet végrehajtani.

Mivel elsősorban a nemzeti adminisztratív és igazságügyi hatóságok felelnek az uniós 
jogszabályok végrehajtásáért Spanyolországban, és mivel az alteai Luis Campomanes kikötő 
bővítési projektével kapcsolatban meghozták a döntést, a Bizottság a projekttel kapcsolatban 
nem kíván semmilyen más lépést tenni, hacsak új fejlemények nem történnek.

A Bizottság továbbra is ellenőrzi a neptunhínár-állomány természetes élőhelytípusának 
megfelelő megőrzésével kapcsolatos helyzetet.


