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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A „Plataforma Sabor Livre” (Portugália) által benyújtott 450/2004 sz. petíció a Sabor 
folyón építendő duzzasztógátról

Iván Ramirez portugál állampolgár által a „Plataforma Sabor Livre” nevében 
benyújtott 864/2006 sz. petíció a portugáliai Sabor-völgyben tervezett vízerőműről

1. A 450/2004 sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – egy nem állami szervezet, amely a Sabor folyó védelmére alakult a 
duzzasztógátak építése ellen –, úgy véli, hogy a portugál kormány által tervezett duzzasztógát 
építése több ponton is ellenkezik az európai környezetvédelmi törvényekkel, többek között a 
„Madarakról” és a „Természetes élőhelyekről” szóló irányelvekkel. A duzzasztógát építésével 
érintett terület a Natura 2000 hálózat részét képezi. A környezeti hatástanulmányok 
értékelései szerint a duzzasztógát építése öt-hat évet venne igénybe, tehát nem járulna hozzá, 
hogy a portugál kormány elérje azon tervét, hogy az Európai Unió célkitűzéseinek keretében a 
hagyományos energiafelhasználást 2010-re csökkentsék.

A 864/2006 sz. petíció összefoglalása.A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a portugál 
kormány úgy határozott, vízerőművet telepít az Északkelet-Portugáliában található Sabor-
völgybe, amely a vadon élő madarak védelméről szóló, 79/409/EK tanácsi rendelet 
értelmében különleges madárvédelmi terület (KMT), és a hieratus fasciatus sasfaj, a szirti sas 
(aquila chrisaetus) és a Dél-Európában egyedülálló fekete gólya (ciconia nigra) élőhelye. A 
petíció benyújtója ezt a vadon élő madarak védelméről szóló, fent említett irányelv, továbbá a 
természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 
92/43/EGK tanácsi irányelv egyidejű, felháborító megsértésének tekinti, és ennek 
megfelelően kéri az Európai Parlamentet, hogy sürgesse a Bizottságot, hogy ne nyújtson 
strukturális támogatást a fenti projekthez, valamint biztosítsa, hogy a portugál hatóságok 
állítsák le a projektet az említett irányelvek valamennyi előírása teljesüléséig.
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2. Elfogadhatóság

A 450/2004 sz. petíció elfogadhatóvá nyilvánítva: 2004. október 25. A 864/2006 sz. petíció 
elfogadhatóvá nyilvánítva: 2007. március 6. A Bizottságot tájékoztatás nyújtására kérték fel 
(az eljárási szabályzat 192. cikke (4) bekezdése alapján).

3. A Bizottságtól kapott válasz a 450/2004 sz. petícióra vonatkozóan: 2005. február 18.

A petíció felhívja a figyelmet a Sabor folyón építendő duzzasztógát tervének 
megvalósításával járó következményekre a természet megőrzésének szempontjából és vitatja 
a terv hasznosságát az energiahatékonyság növelése és az Európai Közösség által a megújúló
energiaforrások terén Portugáliának előírt célkitűzések betartásának szempontjából. 

A környezeti hatástanulmányok értékelése szerint a projekt kárt okozna az 1992. május 21-i 
92/43/EGK irányelv 4. cikke alapján meghatározott „Rios Sabor e Maçãs” és „Morais” 
Közösségi Jelentőségű Területeknek, amelyek a természetes élőhelyek, illetve a vad fauna és 
flóra1 megőrzése érdekében lettek kialakítva, illetve az 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelv 
4. cikke alapján meghatározott „Rios Sabore e Maçãs” Különleges Védett Övezeteknek, 
amelyeket a szabadon élő madarak2 védelmére hoztak létre. Ugyanis az említett Közösségi 
Jelentőségű Területek 19 féle, közösségi érdeket képviselő természetes élőhelynek, 9 
állatfajnak és 5 növényfajnak adnak otthont. Közülük három élőhelytípus és egy állatfaj, a 
Canis lupus, prioritást élvez. Ami a szóban forgó Különleges Védett Övezeteket illeti, azért 
jöttek létre, mert 34 szabadon élő madárfajnak adnak otthont, közöttük több ragadozó 
madárnak, s ezek nagy része a folyóparton fészkel, amelyet a duzzasztógát építése miatt 
elárasztanak majd.   

A 92/43/EGK irányelv 6.4 cikke szerint „Amennyiben a hatástanulmányok negatív 
eredményei ellenére, alternatív megoldások hiányában egy tervet vagy projektet mégis meg 
kell valósítani a közérdek miatt, beleértve a gazdasági és társadalmi jellegű érdekeket is, a 
tagállam köteles meghozni minden kompenzációs intézkedést annak érdekében, hogy a 
Natura 2000 egysége globálisan ne sérüljön. A tagállamnak tájékoztatnia kell a Bizottságot a 
meghozott kompenzációs intézkedésekről. Amennyiben az érintett terület természetes 
élőhelynek és/vagy prioritást élvező fajoknak ad otthont, csak az emberi egészséggel, a 
közbiztonsággal vagy a környezet szempontjából elsődleges kedvező hatásokkal kapcsolatos 
megfontolások jöhetnek szóba, illetve a Bizottság véleménye szerint egyéb nagy fontosságú 
közérdekek. Ez a rendelkezés vonatkozik a Különleges Védett Övezetekre is, amint azt az 
említett irányelv 7. cikke meghatározza.

A fent említett rendelkezésből kifolyólag, amennyiben egy elsőbbséget élvező élőhelyre 
vonatkozóan a negatív hatások bebizonyosodnak, a tervet elvileg csak abban az esetben lehet 
engedélyezni, ha nincsenek alternatív megoldások, és egészségügyi, közbiztonsági vagy 
elsőrendű kedvező környezeti hatásokkal kapcsolatos megfontolásokból kerül erre sor. 
Márpedig a portugál hatóságok azért engedélyezték ezt a projektet, mert egyrészt meg akarták 
előzni a völgyben elhelyezkedő területeket veszélyeztető áradásokat, másrészt pedig a 
fosszilis energiaforrásokat megújuló energiaforrásokkal kívánták felváltani a CO2-kibocsátás 
csökkentése érdekében, az éghajlati politika terén vállalt közösségi és nemzetközi 
kötelezettségek keretében.  

                                                       
1 HL L 206., 1992.7.22.,  7–50. o. 
2 HL L 103., 1979.4.25., 1–18. o.
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A Bizottsághoz a petíció tartalmában érkezett egy másik panasz is 2003/4523. számon. A 
Bizottság jelenleg a helyzettel kapcsolatban rendelkezésére álló információk elemzését végzi 
a jövőbeni döntés előkészítése érdekében.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz a 450/2004 sz. petícióra vonatkozóan: 2005. 
október 20.

A Bizottság előző válasza kiegészítéseképpen bejelenti, hogy a Sabor folyón építendő 
duzzasztógát terveinek környezeti hatásait elemezték a portugál hatóságokkal folytatott 
megbeszélés során. A portugál hatóságokat felkérték arra, hogy szolgáljanak részletesebb 
pontosításokkal azokra a kiemelkedő közérdekből fakadó okokra vonatkozóan, melyek 
szerintük indokolhatnák a projektet a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelv 6.4. cikkének1

szempontjából. 

A Bizottság tanulmányozta a portugál hatóságok magyarázatait, és kiegészítő tájékoztatás 
benyújtását kérte. 

A Bizottság még mindig várja a fent említett kiegészítő magyarázatokat a 2003/4523 számú 
ügy keretében történő döntéshozatal céljából.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz a 450/2004 és a 864/2006 sz. petícióra 
vonatkozóan: 2008. február 12.

A petíciók benyújtói tiltakoznak a Baixo Sabor duzzasztógát terve ellen, mivel az káros 
hatással van az 1992. május 21-i, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények megőrzéséről szóló 92/43/EGK irányelv2 4. cikke alapján kijelölt közösségi 
jelentőségű „Rios Sabor e Maçãs” és „Morais” helyszíneken található természetes élőhelyek 
és fajok fennmaradására, továbbá az 1979. április 2-i, a vadon élő madarak megőrzéséről 
szóló 79/409/EGK irányelv3 4. cikke alapján kijelölt „Rios Sabor e Maçãs” különleges 
védelmi övezetre.

A petíciók benyújtói ugyanezen tárgyban a Bizottsághoz is – 2003/4523 számon regisztrált –
panaszt nyújtottak be, amelynek következményeképpen a Bizottság az EK-Szerződés 226. 
cikkében előirányzott eljárás keretében az említett irányelveken alapuló felszólító levelet 
intézett a portugál kormányhoz.

A továbbiakban az ügyben több alkalommal információcserére került sor, melyeknek célja a 
felszólító levél tárgyát képező projekt különböző aspektusainak megvilágítása volt. 

E tekintetben a portugál hatóságok – elismerve, hogy a projekt negatív hatásokkal jár a szóban 
forgó helyszínek megőrzése szempontjából – folyamatosan hangoztatták, hogy nem áll 
rendelkezésre alternatív megoldás a projekt céljainak megvalósítására, azaz olyan stratégiai 
víztározó létesítésére, amelyre a nehezen tervezhető természetes ingadozásokkal jellemezhető 
szélenergia arányának növelését tartalmazó célkitűzés teljesítése, illetve tágabban az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében van szükség Portugáliában. 

                                                       
1 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
2 HL L 206., 1992.7.22.
3 HL L 103., 1979.4.25.
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A Bizottság nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy a megújuló energia termelésének 
növekedése elsőrendűen fontos a környezet védelme érdekében. Ugyanakkor a Bizottságnak 
ügyelnie kell az „Élőhely” irányelv 6. cikkében előírt követelmények betartására is, valamint 
arra, hogy – a Baixo Sabor projekt negatív hatásait megfelelő módon kompenzálva – ne 
kerüljön veszélybe a Natura 2000 hálózat globális koherenciája. E tekintetben a Bizottság 
tájékoztatja a Parlamentet, hogy az ügyben mindaddig nem hoznak döntést, amíg nem történik 
meg a portugál hatóságok által benyújtott, kompenzáló intézkedéseket tartalmazó csomag 
értékelése. 

A Bizottság az ügyben hozott határozatáról tájékoztatni fogja a Parlamentet.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz a 450/2004 és a 864/2006 sz. petícióra 
vonatkozóan: 2009. január 30.

A korábbi tájékoztatásnak megfelelően a petíciók és a 2003/4523 sz. panasz tárgya 
megegyezik. A Bizottság tájékoztatja a Parlamentet, hogy mérlegelési jogkörében eljárva 
2008. február 27-én az említett panaszt lezárta.

A lezárásra a portugál hatóságokkal folytatott elmélyült információcsere 
következményeképpen és az alábbiakban ismertetendő – a panaszosokkal megfelelő időben 
közölt – okokból került sor:

A projekt esetében két környezeti hatásvizsgálatra került sor, amelyek során figyelembe 
vették a közösségi jelentőségű helyszínre és a „Rios Sabor e Maçãs” különleges védett 
övezetre gyakorolt hatásokat. A második vizsgálat két alternatív helyszínt hasonlított össze: 
Baixo Sabor és Alto Côa kérdésében arra a következtetésre jutott, hogy az utóbbi nem jöhet 
szóba. Noha az Alto Côa projekt Baixo Saborhoz képest kevésbé jelentős helyszíneket érintett 
volna, a hatások itt is jelentősek lettek volna. Ezenkívül Alto Côa esetében nem valósultak 
volna meg a kívánt célok, azaz a fosszilis tüzelőanyagoktól való energetikai függőség 
csökkentése, megbízható és folyamatosan rendelkezésre álló energiatározó létrehozása a 
szélenergia arányának növelése érdekében, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése. Végül Alto Côa Baixo Saborhoz képest 70%-kal nagyobb költséggel valósult 
volna meg és csak 5 évvel később kezdhette volna meg a működését.

Egyébként a portugál hatóságok szerint a nemzeti duzzasztógát-építési programban szereplő –
a Douro völgyében található – többi gát a vízvisszatartó képesség, a turbinateljesítmény és a 
válaszadás gyorsasága tekintetében, a szélenergia arányának növelésére vonatkozó célkitűzés 
megvalósítását tekintve sokkal alacsonyabb teljesítményű, mint a Baixo Saboron épülő. A 
portugál kormány által kijelölt nagyon is ambiciózus energetikai célkitűzésekhez mérten, 
amelyek 2010-re a megújuló energia arányának 45%-ra történő növelését tartalmazzák –
miközben a Bizottság által megjelölt irányszám csupán 39% –, nemzeti programban szereplő 
duzzasztógátak valójában kiegészítői és nem alternatívái a Baixo Saboron épülő 
duzzasztónak.

A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények megőrzéséről szóló 1992. 
május 21-i 92/43/EGK irányelv 6.3. és 4. cikkében előírt feltételek elemzése során a Bizottság 
foglalkozott a Natura 2000 hálózatba tartozó, a projekt által érintett helyszínek védelmének 
biztosításához szükséges enyhítő és kompenzáló intézkedések meghatározásával is.
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A Bizottság észrevételeit követően a portugál hatóságok több ízben módosították a 
környezetvédelmi megfelelőségi nyilatkozat kiadásához kezdetben előirányzott 
intézkedéscsomagot. Az utólagos hatásvizsgálat (RECAPE) zárójelentése kompenzáló 
intézkedéseket, felügyeleti és kezelési terveket írt elő, amelyek olyan intézkedéseket is 
tartalmaznak, amelyeknek célja a Sabor folyó mellékfolyóin található élőhelyek hasznosítása 
és regenerálása, a sziklákon átvezető közlekedőutak oltalmazása, az elsődleges élőhelyek 
előtérbe helyezése és védelme, új menedékek kialakítása a denevérek számára, vidra- és 
vakondvédelmi programok beindítása, az ibériai farkas és a szirti madarak védelmére és 
értékmentésére szolgáló programok. A RECAPE zárójelentése szerint az intézkedéscsomagot 
18 hónapon belül meghatározandó kiegészítő intézkedésekkel kell kibővíteni. A portugál 
hatóságok kötelezettséget vállaltak a szükséges finanszírozás biztosítására és arra, hogy a 
Bizottságot tájékoztatják a programok és intézkedések megvalósításáról.

Tekintettel a portugál hatóságok kötelezettségvállalására és arra, hogy a Baixo Sabor 
duzzasztómű projektje fontos láncszeme a portugál kormány megújuló energiákra irányuló 
stratégiájának, a Bizottság úgy vélte, hogy a panaszt célszerű lezárni. Mindazonáltal 
figyelemmel követi a portugál kormány által a projekt tekintetében meghatározott, enyhítő és 
kompenzáló intézkedéseket tartalmazó program végrehajtását.


