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Tárgy: R.G. spanyol állampolgár által benyújtott 0020/2011. számú petíció a 
spanyolországi Toledói-hegységben (Sierras de Malagón) a 
környezetvédelmi jogszabályok állítólagos be nem tartásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Európai Unió közbenjárását kéri, hogy akadályozza meg a madarakról 
és az élőhelyekről szóló közösségi jogszabályok megsértését, továbbá környezeti 
hatásvizsgálatot kér arra vonatkozóan, hogy milyen károkat okoz a szélerőművek telepítése a 
spanyolországi Toledói-hegységben (Sierras de Malagón).

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK módosított tanácsi irányelv1 (amely a környezeti hatásvizsgálatról szóló 
irányelvként vagy KHV-irányelvként is ismert) értelmében a többek között a jellegüknél, 
méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló 
projektek esetében az engedély megadása előtt hatásvizsgálatot kell végezni. 

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.; HL L 73., 1997.3.14., 5. o.; HL L 156., 2003.6.25., 17. o.; 
HL L 140, 2009.6.5., 114. o.
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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. Meg kell jegyezni, 
hogy a szélerőműpark-projektek az irányelv II. melléklete 3. pontjának i) alpontja alá 
tartoznak: „Energiatermelés céljából szélenergiát hasznosító létesítmények (szélerőműpark)”.

A petíció benyújtója által szolgáltatott információkból kiderül, hogy a Kasztília-La Mancha-i 
regionális kormány illetékes hatóságai a KHV-eljárást valamennyi szélerőműpark-projekt 
esetében elvégezték.

A petíció benyújtója azonban nem szolgáltatott kielégítő információkat, amelyek alapján a 
Bizottság meg tudná ítélni, hogy részletesebb tájékoztatásért a spanyol hatóságokhoz 
forduljon-e.

A Bizottság hangsúlyozni szeretné, hogy az uniós jogszabályok helyes alkalmazása 
elsősorban a tagállamok feladata. A Szerződés értelmében a Bizottság hatásköre nem terjed ki 
arra, hogy a tagállami hatóságok helyett járjon el saját határozataik ellenőrzésében és 
végrehajtásában, amelyek például e projektek engedélyezésére vonatkoznak. Ezekben a 
kérdésekben kizárólag a tagállamok jogszabályai alkalmazandók.

A szolgáltatott információkból úgy tűnik, hogy ez esetben lefolytatták a KHV-eljárást. Mivel 
a petíció benyújtója által adott tájékoztatás igen korlátozott, nem eldönthető, hogy kapcsolatba 
kell-e lépni a spanyol hatóságokkal.

Amennyiben a petíció benyújtója úgy véli, hogy az ügyben nem tartották be az uniós jog 
követelményeit, részletesebb információkat és idevágó bizonyítékokat kell szolgáltatnia.


