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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Yolanda Espinosa Vecino, spanyol állampolgár által az „Asociación Bodón” egyesület 
nevében benyújtott, 10 000 aláírást tartalmazó, 0391/2006 számú petíció egy Lada 
(Asturias) és Velilla del Río Carrión (Palencia) között tervezett villamos áram-
vezetékről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói tiltakoznak azon tervek ellen, hogy vezetéket vezessenek végig León 
központi elhelyezkedésű hegyein, amelyek a leginkább védett európai természeti területek 
egyikének számítanak. A projekt állítólagosan ellentétes az európai strukturális alapok által 
finanszírozott több projekttel, ideértve a barnamedve, a siketfajd és egyéb állat- és 
növényfajok védelmére irányuló intézkedéseket. A petíció benyújtói ezért sürgetik az Európai 
Parlamentet, hogy biztosítsa, hogy a spanyol kormány, valamint Asturias és Kasztília és León 
autonóm kormányai leállítják a projektet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. szeptember 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott válasz

I. A tények összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik azon tervek ellen, hogy vezetéket vezessenek végig León 
központi elhelyezkedésű hegyein, ami valószínűleg hatással lenne a védett természetes 
élőhelyekre és fajokra.
II. A petíció

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a projekt nem szükséges az érintett terület fejlődése 
szempontjából, ugyanakkor jelentős hatást gyakorolna a terület társadalmi-gazdasági és 
környezetvédelmi értékeire. A petíció benyújtója szerint léteznek a León központi 
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elhelyezkedésű hegyein keresztülvezető útvonalhoz képest kisebb környezeti hatást kiváltó 
útvonalak.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a projekt alapvető célja gazdasági természetű, és nem 
veszi kellő mértékben figyelembe a vadon élő madarak védelméről szóló 1979. április 2-i
79/409/EGK tanácsi irányelv1 (madárvédelmi irányelv), illetve a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 1992. május 21-i tanácsi irányelv2

(élőhely irányelv) szerint védett terület természetvédelmi céljait.
A petíció benyújtója úgy véli, hogy a projekt káros hatással lehet az élőhely irányelv IV. 
mellékletében meghatározott, közösségi jelentőségű, szigorú védelemre szoruló fajokra, mint 
például az Ursus Arctos-ra (barnamedve), illetve a madár irányelv I. mellékletében felsorolt 
védett madarakra, mint például a Tetrao Urogallus-ra (siketfajd).
III. A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

2000-ben a Bizottság vizsgálatot folytatott a spanyol hatóságoknak a madár és élőhely 
irányelvben, valamint az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelvben3 meghatározott 
közösségi kötelezettségeivel való összhangját illetően egy Lada (Asturias) és Velilla del Río 
Carrión (Palencia) között tervezett villamos áram-vezeték létesítését célzó első projekttel 
kapcsolatban.

Ezt a vizsgálatot 2005-ben, az illetékes spanyol hatóságoktól kapott hivatalos tájékoztatás 
alapján lezárták, amely szerint a projekt leállítását és egy teljesen új, a vonatkozó környezeti 
hatásvizsgálat tárgyát képező projekt elindítását tervezték. A hivatkozott hatásvizsgálat még 
mindig folyik, és a fejlesztési hozzájárulás még nem született meg.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy az élőhely irányelv 6. cikkének (3) és (4) bekezdése szerint 
„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 jelentős hatással lesz arra. A természeti 
területre gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét figyelembe véve, továbbá a (4) 
bekezdés 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, és miután – adott esetben –
kikérték a lakosság véleményét is.

Amennyiben a természeti területre gyakorolt hatások vizsgálatának kedvezőtlen eredménye 
ellenére valamely elsődlegesen fontos, társadalmi vagy gazdasági jellegű közösségi érdekre 
figyelemmel – alternatív megoldás hiányában – mégis végre kell hajtani egy tervet vagy 
programot, a tagállam minden szükséges kiegyenlítő intézkedést megtesz a Natura 2000 
általános egységességének megóvása érdekében. A tagállam az elfogadott kiegyenlítő 
intézkedésekről értesíti a Bizottságot.

  
1 HL L 103., 1979.4.25., 1-18.o.
2 HL L 206., 1992.07.22. 7.o.
3 HL L 175., 1985.07.25. 40.o.
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Amennyiben az érintett természeti terület elsődleges fontosságú természetes élőhelytípust 
foglal magában és/vagy veszélyeztetett faj élőhelyéül szolgál, kizárólag az emberi 
egészséggel, a közbiztonsággal vagy a környezet szempontjából elsődlegesen fontos 
előnyökkel kapcsolatos, továbbá – a Bizottság véleménye szerint – a közérdek kényszerítő 
indokain alapuló szempontokat lehet érvényesíteni.”

A fenti előírások nem csupán közösségi jelentőségű természeti területekre hanem különleges 
természetvédelmi területekre is vonatkoznak az élőhely irányelv 7. cikke alapján.

A Bizottság rámutat arra, hogy az élőhely irányelv 12. cikkének (1) bekezdése szerint „a 
tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a IV. melléklet a) pontjában felsorolt 
állatfajok természetes elterjedési területükön való szigorú védelmének érdekében, megtiltva 
az alábbiakat: a) e fajok vadon befogott példányainak szándékos befogásának vagy 
megölésének bármely formája; b) e fajok szándékos zavarása, különösen párzás, utódnevelés, 
áttelelés és vándorlás idején; c) vadon élő állatok tojásainak szándékos elpusztítása vagy 
begyűjtése; d) párzási, költő- vagy pihenőhelyek károsítása vagy elpusztítása.”

IV. Következtetések
Mivel a projekt környezetvédelmi hatásvizsgálat-köteles, jelen helyzetben nem állapítható 
meg a közösségi környezetvédelmi jog megsértése.
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