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584 aláírást tartalmazó petíció Puerto de Huelvában a szélmeghajtású 
létesítmények építésének megállításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a spanyol hatóságok azon határozata ellen, miszerint 
engedélyezték szélmeghajtású létesítmények építését Puerto de Huelvában. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy a szóban forgó projekt esetében fennáll annak kockázata, hogy az 
súlyosan kedvezőtlen hatást gyakorol majd a Marismas del Odiel elnevezésű védett területre. 
A petíció benyújtója fenntartja, hogy az illetékes hatóságok megadták az engedélyt annak 
ellenére, hogy a környezetvédők jelezték a szélmeghajtású létesítmények által e közösségi 
védett területre gyakorolt potenciálisan káros hatásokat. A petíció benyújtója arra kéri az 
Európai Parlamentet, hogy segítsen megállítani a munkálatokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. szeptember 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció benyújtója tiltakozik a spanyol hatóságok azon határozata ellen, miszerint 
engedélyezték nagyszámú szélturbina telepítését a spanyolországi Andalúz Autonóm 
Közösségben található Puerto de Huelvában.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez a projekt súlyosan kedvezőtlen hatást gyakorolhat a 
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„Marismas del Odiel” védett területre. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy az illetékes 
hatóságok annak ellenére adták ki az engedélyt, hogy a környezetvédők felhívták a figyelmet 
arra, hogy a szélturbinák kárt okozhatnak e védett terület természeti fajaiban. A petíció 
benyújtója a projektre vonatkozó nyilvános tájékoztatás hiányát kifogásolja.

A petíció benyújtója az Európai Parlament segítségét kéri a két szélenergiapark (Punta de la 
Canaleta és Cristóbal Colón), valamint néhány későbbi kiegészítő létesítmény munkálatainak 
leállítása érdekében Puerto de Huelvában.

Az e projekt dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférést illetően a vonatkozó európai 
jogszabály a 2003/4/EK irányelv1. Ezen irányelv szerint a tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a hatóságok kérelemre rendelkezésre bocsássák a környezeti információkat. Az 
irányelv meghatározott határidőket is megemlít, pl.: a lehető leghamarabb, de legkésőbb a 
projekt hatósághoz történő beérkezését követő egy hónapon belül, vagy ha a kért információk 
terjedelmesek vagy összetettek, két hónapon belül. A környezeti információkhoz való 
hozzáférés csak az irányelv 4. cikkében említett okokból tagadható meg. Bármely 
kérelmezőnek, aki úgy ítéli meg, hogy információkérésével nem foglalkoztak, azt alaptalanul 
utasították el, nem kielégítő módon válaszolták meg, lehetősége van a 6. cikk (1) és (2) 
bekezdésében meghatározott felülvizsgálati eljárásokra.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az illetékes spanyol hatóságoknak biztosítaniuk kell 
valamennyi vonatkozó dokumentum és közigazgatási ügyirat hozzáférhetőségét. A petíció 
nem tartalmaz semmilyen részletet a petíció benyújtója által esetleg benyújtott lehetséges 
korábbi kérelmekre, azok tartalmára és a hatóságok ezekkel kapcsolatos nyomon követő 
intézkedéseire vonatkozóan. Ezért a Bizottság nehezen tud állást foglalni. Ezekre a 
körülményekre tekintettel a Bizottság felkéri a petíció benyújtóját, hogy használja ki teljes 
mértékben a környezeti információkhoz való hozzáférés 2003/4/EK irányelv által kínált 
lehetőségeit, ideértve szükség esetén a felülvizsgálati eljárásokat is.

Az ezen ügy szempontjából fontos másik európai közösségi környezetvédelmi jogszabály a 
97/11/EK irányelvvel2 és a 2003/35/EK irányelvvel3 módosított 85/337/EGK irányelv4 (amely 
környezeti hatásvizsgálati vagy KHV-irányelvként ismert). Ez az irányelv határozza meg a 
környezeti hatásvizsgálatot, amelynek bizonyos projekteket alá kell vetni.

A KHV-irányelv különbséget tesz az úgynevezett I. mellékletbe tartozó projektek, illetve a II. 
mellékletbe tartozó projektek között; az I. mellékletbe tartozó projekteket mindig környezeti 
hatásvizsgálati eljárás alá kell vetni (4. cikk (1) bekezdés), a II. mellékletbe tartozó projektek
esetében pedig a tagállamok döntik el eseti vizsgálat alapján, hogy a projektet környezeti 

                                               
1  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való 
nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, HL L 41., 2003. február 14.
2 A Tanács 97/11/EK irányelve (1997. március 3.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról, HL L 073., 1997.3.14..
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/35/EK irányelve (2003. május 26.) a környezettel kapcsolatos egyes 
tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról, HL L 
156., 2003.6.25.
4 A Tanács 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról, HL L 175., 1985.7.5.
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hatásvizsgálat alá kell-e vetni (4. cikk (2) bekezdés).

Megjegyzendő, hogy a szélerőműpark-projektek a KHV-irányelv II. mellékletének 3. i) pontja 
alatt szerepelnek. Ebben az esetben akkor van szükség KHV-re, ha a projekt várhatóan 
jelentős hatással lesz a környezetre. Ha eseti vizsgálatot végeznek, illetve küszöbértéket vagy 
kritériumot határoznak meg, a KHV-irányelv III. mellékletében meghatározott vonatkozó 
kiválasztási kritériumokat kell figyelembe venni. (Ide tartoznak a projekt jellemzői, helye és a 
lehetséges hatás jellemzői.)

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján úgy tűnik, hogy a projekt 
tekintetében KHV-eljárást hajtottak végre, a KHV-ről szóló regionális jogszabályt 
alkalmazva. A következtetéseket a regionális Környezetvédelmi Minisztérium Huelvai 
Tartományi Küldöttsége („Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía”) által elfogadott, 2003. március 14-i KHV-nyilatkozat 
(DIA) tükrözi. A szolgáltatott információk nem elegendőek ahhoz, hogy lehetővé tegyék a 
Bizottság számára annak értékelését, hogy megsértették-e a KHV-irányelvet a nyilvános 
konzultációs szakasz tekintetében. 

Fontos figyelembe venni a madárvédelmi irányelv1 és az élőhelyvédelmi irányelv2

rendelkezéseit is, különösen mivel úgy tűnik, hogy ez a projekt a Natura 2000 hálózat részét 
képező különböző területeken belül vagy azok közelében található.

A petíció benyújtója által szolgáltatott dokumentumok alapján úgy tűnik, hogy a 
szélturbinákat a az ES0000025 „Marismas del Odiel” elnevezésű közösségi jelentőségű 
területen (KJT) és különleges madárvédelmi területen (KMT) belül, illetve az ES6150029 
„Estuario del Río Tinto” elnevezésű, az élőhelyvédelmi irányelv rendelkezései alapján kijelölt 
közösségi jelentőségű terület szomszédságában fogják elhelyezni.

E helyhez több másik közösségi jelentőségű terület is nagyon közel fekszik:
 ES6150012 „Dehesa del Estero y Montes de Moguer”
 ES0000024 „Doñana”
 ES6150013 „Dunas del Odiel”
 ES6150002 „Enebrales de Punta Umbría”
 ES6150003 „Estero Domingo Rubio”
 ES6150028 „Estuario del Río Piedras”
 ES6150004 „Lagunas de Palos y las Madres”
 ES6150001 „Laguna del Portil”
 ES6150006 „Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido”
 ES6150014 „Marismas y Riberas del Tinto”
 ES6150017 „Marisma de las Carboneras”

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke értelmében meg kell vizsgálni minden olyan tervet vagy 
programot (a területre gyakorolt hatásokat és a terület természetmegőrzési célkitűzéseit 
illetően), amely valószínűleg hatással lesz egy közösségi jelentőségű területre. Az illetékes 
                                               
1 A Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről, HL L 103., 1979.4.25.
2 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről, HL L 206., 1992.7.22.
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hatóságoknak az előírt értékelések alapján el kell dönteniük, hogy a terv vagy projekt 
végrehajtható-e, és ha igen, dönteniük kell az érintett terület épségének megőrzése érdekében 
betartandó feltételekről és biztosítékokról.

A KHV-eljárás is az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke alkalmazásának egyik eszköze lehet. 
Valójában a módosított 85/337/EGK irányelv szerinti vizsgálat sok esetben magában 
foglalhatja a 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerinti vizsgálatot.

A regionális hatóságok által 2003. március 14-én kiadott KHV-nyilatkozat (DIA) nem 
bizonyítja sem a projekt fent említett közösségi jelentőségű területekre, sem a terület 
természetmegőrzési célkitűzéseire gyakorolt valószínű hatásainak megfelelő vizsgálatát.

Következtetések

A fentiekre tekintettel a Bizottság intézkedéseket fog tenni annak ellenőrzése érdekében, hogy 
ebben az esetben helyesen alkalmazták-e az élőhelyvédelmi és a KHV-irányelv 
rendelkezéseit.


