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0192/2006. számú petíció a Vejer és Algeciras közötti A-48-as út építésének 
leállításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a tarifai harmadik országbeli polgárok („kevesebb betont, több észt” 
elnevezésű) akciócsoportjának koordinátora, aki a Vejer és Algeciras között tervezett (a 
Transzeurópai Hálózat részét képező N 340 kibővítéseként létrejövő) A-48 főút építésének 
leállításáért küzd. Azért folyamodik, hogy megmentse „azt, ami talán az utolsó paradicsom a 
spanyol tengerparton”, és rámutat arra, hogy a tervezett főút vonalán természetvédelmi 
területek vannak, amelyeket közösségi jelentőségű területeknek javasoltak. A „Humedal de la 
Janda” vizes élőhelyi terület, amely valaha a legnagyobb volt Európában, szintén érintett. Az 
illetékes hatóságok ennek ellenére nem adtak választ.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. július 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. március 23.

A petíció benyújtója, aki a „Menos Hormigón y más Inteligencia” (kevesebb betont, több 
észt) polgári akciócsoport koordinátora, az N340 útnak a közmunkákért felelős minisztérium 
által az andalúziai térségben fekvő Vejer és Algeciras közötti területen tervezett A48 főúttá 
történő kibővítése ellen tiltakozik. Az általa a spanyol tengerpart utolsó paradicsomának 
tartott terület védelmét kéri, és rámutat, hogy a tervezett főút vonalán természetvédelmi 



PE386.619v02-00 2/3 CM\756006HU.doc

HU

területek húzódnak, amelyeket közösségi jelentőségű területeknek nyilvánítottak. A petíció 
benyújtója továbbá megemlíti a tervezett projektnek a „Humedal de la Janda” vizes élőhelyre 
gyakorolt hatásait.

A petíció benyújtója szerint az A48 főút megépítése – a Transzeurópai Hálózat részét képező 
N340 út megkétszerezésével – szükségtelen, mivel már létezik egy párhuzamos A-381 út.

A természetvédelmi irányelvek végrehajtását illetően meg kell említeni, hogy a petíció 
benyújtója szerint a tervezett főút több közösségi jelentőségű területen is áthalad majd. A 
rendelkezésre álló információk alapján a „Los Alcornocales”, a „Marismas del Río 
Palmones”, a „Bunker del Tufillo”, a „Bunker del Santuario de la Luz”, az „Estrecho”, illetve 
a „Río de la Jara” elnevezésű területeket valóban közösségi jelentőségű területeknek (KJT) 
nyilvánították a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló, 92/43/EGK1 tanácsi irányelv (élőhelyirányelv) értelmében. Továbbá a szóban forgó 
területek közül néhányat – a „Los Alcornocales”-t, a „Marismas del Río Palmones”-t és az 
„Estrecho”-t – a spanyol hatóságok a vadon élő madarak védelméről szóló, 79/409/EGK 
tanácsi irányelv (madárirányelv)2 értelmében különleges madárvédelmi területnek 
nyilvánítottak.

A fent említett területek mindegyikére vonatkoznak az élőhelyirányelv 6. cikke (3) 
bekezdésében meghatározott védintézkedések, amely szerint, figyelembe véve az adott 
természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell folytatni 
minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve 
nem nélkülözhetetlen egy Natura 2000 terület kezeléséhez, de valószínűleg jelentős hatással 
lesz arra. A természeti területre gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét figyelembe véve, 
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. Amennyiben a vizsgálatok kedvezőtlen eredményeket mutatnak, a terv vagy 
program csak egy alternatív megoldás hiányában hajtható végre, elsődlegesen fontos 
közérdekre figyelemmel, miközben minden szükséges kiegyenlítő intézkedést meg kell tenni 
a Natura 2000 általános egységességének megóvása érdekében. 

Gyakran előfordul, hogy az illetékes hatóságok végzik a KMT-k, illetve a javasolt közösségi 
jelentőségű természeti területek védelméhez kapcsolódó vizsgálatokat a 97/11/EK3 és a 
2003/35/EK4 irányelvvel módosított, 85/337/EGK5 irányelvben (KHV-irányelv) előírt 
környezeti hatásvizsgálat részeként. A petíció benyújtója által említett, a szóban forgó 
                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.

2 HL L 103., 1979.4.25.

3A Tanács 1997. március 3-i 97/11/EK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról. HL L 73., 1997.3. 14.

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/35/EK irányelve. HL L 156., 2003.6.25.

5A Tanács 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról. Hl L 175., 1985.7.5. 
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útépítési projektre vonatkozó környezeti hatásvizsgálatról 2006 júniusában a nyilvánosságot is 
tájékoztatták. A rendelkezésre álló információk alapján a nemzeti hatóságok még nem tették 
közzé a hatásvizsgálat elvégzését tanúsító nyilatkozatot.

Következtetések

Mivel a környezeti hatásvizsgálat még nem zárult le, a Bizottságnak nem áll módjában végső 
következtetést levonni az EU-s jogszabályok esetleges megsértésére vonatkozóan. Különösen 
az élőhelyirányelv nem tiltja a Natura 2000 területeken végzett fejlesztéseket, miközben a 
szóban forgó irányelv 6. cikkének (3) és (4) bekezdéseiben meghatározott védintézkedések 
biztosítják a jelentős fajok és élőhelyek védelmét. A környezeti hatásvizsgálat eredményeinek 
hiányában nincs lehetőség annak megítélésére, hogy helyesen alkalmazták-e az említett 
védintézkedéseket.   

A környezeti hatásvizsgálat elvégzését tanúsító jövőbeli nyilatkozat elegendő információval 
szolgál majd a spanyol hatóságoknak a projektről, illetve a projekt megvalósításában az 
élőhelyirányelv rendelkezéseinek betartását biztosító intézkedésekről alkotott véleményéről. 

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

Korábbi közleményében a Bizottság kifejtette a 92/43/EGK tanácsi irányelvnek1 – az 
élőhelyvédelmi irányelv – az A-48-as autópálya megépítésére irányuló „Vejer–Algeciras” 
projekttel összefüggésben történő végrehajtásával kapcsolatos észrevételeit. A szóban forgó 
irányelv rugalmas megközelítést tesz lehetővé a gazdasági tevékenységeknek a természetes 
élőhelyek, állatok és növények védelmével való összeegyeztethetősége elérésének 
tekintetében, bizonyos feltételek teljesülése mellett. Az előírt védintézkedéseket és 
vizsgálatokat – amelyek célja biztosítani a Natura 2000 területek épségének védelmét – az 
irányelv 6. cikkének (3) és (4) bekezdése is tükrözi.

Korábbi közleményében a Bizottság kifejtette, hogy a környezeti hatásvizsgálati eljárások –
amelyek a fentiekben ismertetett követelményeket is figyelembe veszik – folyamatban 
vannak, végleges lezárásukra pedig még nem került sor.

Jelen időpontig a Bizottságnak nincs tudomása arról, hogy a nemzeti környezetvédelmi 
hatóságok részéről bármiféle határozat született volna az autópályaprojektre vonatkozóan. A 
környezeti hatásvizsgálatok elvégzését tanúsító nyilatkozat kiadására – az élőhelyvédelmi 
irányelv 6. cikkében előírtak szerint – még nem került sor. 

Jelen körülmények között a Bizottság úgy véli, hogy a mindezidáig végrehajtott intézkedések 
nem összeegyeztethetetlenek az élőhelyvédelmi irányelvben foglalt jogi követelményekkel. 
Az autópályaprojektek jóváhagyásával összefüggésben előírt jogi eljárások még folyamatban 
vannak. Következésképpen a Bizottság nem állapíthatja meg a 92/43/EGK tanácsi irányelv 
megsértését, ezért a Spanyolországban folytatott eljárásokkal kapcsolatos újabb fejleményekig
nem kerül sor további intézkedésre.

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
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