
CM\756009HU.doc PE390.691v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Petíciós Bizottság

25.11.2008

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona spanyol állampolgár által benyújtott 
0464/2006 sz. petíció egy Spanyolország és Portugália közötti közút- és 
hídépítési projekt közösségi finanszírozása elleni tiltakozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik egy állami építési beruházási projekt közösségi finanszírozása 
ellen (amely az Interreg III. A. kezdeményezésen keresztül történik). A projekt magában 
foglalja egy híd és a hozzá kapcsolódó közút megépítését El Granado (Huelva) és Pomarao 
(Mértola) között a spanyol–portugál határon. Kifogásolja, hogy a szóban forgó projekt a 
határnál található összefolyást övező közösségi érdekeltségű területeken vág keresztül, és nem 
vették figyelembe sem a projekt hidrográfiai hatását, sem pedig a tájra, vagy a helyi lakosság 
biztonságára és egészségére gyakorolt hatásokat. A petíció benyújtója felhívja az Európai 
Uniót, hogy avatkozzon közbe a Natura 2000 hálózat részét képező területek védelme 
érdekében, amelyeket most veszélybe sodor a projekt és a tekintetében nyújtott közösségi 
finanszírozás.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. október 31. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. június 1-jén kapott válasz

A petíció

A petíció egy olyan állami építési projektre vonatkozik, amely egy 4 km hosszú, a Chanza 
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folyó fölött átívelő és az El Granado (Huelva) és Pomarao (Mértola) falvakat összekötő híd 
megépítését jelenti a Spanyolország és Portugália közötti határon. A petíció benyújtója szerint 
az ERFA-n keresztül, az Interreg III közösségi kezdeményezés programjának keretében 
finanszírozott projekt aránytalan környezeti és gazdasági károkat okoz azon előnyhöz képest, 
ami a két határmenti régió összekapcsolásából származik.

A petíció benyújtója szerint az új híd megépítése hátrányt fog jelenteni Pomarao falu számára, 
mert a híd gyakorlatilag néhány ház fölött ível át, és ereszkedő íve nagyon meredek és 
veszélyes. E nyomvonalat azt követően határozták meg, hogy a „Confederación Hidrográfica 
del Guadiana” végleg elutasította a „Complejo del Chanza” duzzasztógáton keresztül 
megvalósítani tervezett átjáró engedélyezését. 

Ugyanígy – a petíció benyújtója szerint – az El Granado és Pomarao közötti 4 km hosszú út 
építése olyan területek használatát teszi szükségessé, amelyet Spanyolország közösségi 
érdekeltségű területnek javasolt, azoknak a „Natura 2000” hálózatba történő bevonása 
érdekében, és amelyek egy nemzeti park közelében fekszenek. Az út és a híd építése hatalmas 
mennyiségű föld és kő áthelyezésével jár, amely következésképpen káros hatást fejt ki a 
Guadiana folyóra, károsítja a növény- és állatvilágot, és egyéb visszafordíthatatlan károkat 
okoz e folyami elzárt terület kivételes tájának. Nem is beszélve – továbbra is a petíció 
benyújtójának véleménye szerint – a szomszédos házakat érő zaj és esztétikai hatásról, 
valamint Pomarao lakosságát érintő jelentős kockázatról a forgalom növekedése miatt. 

A kérelmező nem érti miért utasították vissza a 2005-ben a regionális hatóságok („Junta de 
Andalucía”) által javasolt alternatív megoldást, amely egy új híd megépítését tartalmazta a 
Chanza folyón meglévő duzzasztógát használatával. Ez a megoldás megvalósíthatóbbnak tűnt 
mind környezetvédelmi, mind gazdasági téren vagy, illetve a terület közútbiztonsága 
szempontjából is.
Felmerül a petíció benyújtója számára annak kérdése, hogy a költségesebb projekt 
elfogadásának ténye nem függ-e össze ingatlanspekulációkkal a híd építésének földrajzi 
területén.

A petíció benyújtója ugyanígy megállapítja az illetékes hatóságok (Confederación 
Hidrográfica del Guadiana és Diputación de Huelva) vonakodását a Defensor del Pueblo 
(spanyol ombudsman) részére benyújtott panasz kivizsgálásának keretében a projektre 
vonatkozó, 2004-ben kért információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban, valamint 
ezen hatóságok együttműködésének hiányát a környezetre vonatkozó információhoz való 
hozzáférés terén.

A petíció benyújtója ezen kívül tájékoztatást kér a Spanyolország által közösségi érdekeltségű 
területnek javasolt területek Natura 2000 hálózatba történő besorolására irányuló eljárás 
lefolyásáról, és különösen tudni kívánja hogy a „Lynx pardinus” és a „parlagi sas” fajok 
védettek-e a 92/43/EGK irányelv értelmében

Bevezető jelleggel a Bizottság szervei az alábbi pontosításokat kívánják tenni: 

1 - a strukturális alapokra és a szubszidiaritás elvére vonatkozó általános szabályokat 
tartalmazó 1999. június 21-ei 1260/1999/EK tanácsi rendelet alapján a tagállamok 
felelősek az intézkedések végrehajtásáért és azok ellenőrzéséért. Ebből a célból kijelölnek 
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egy igazgatási hatóságot, amely felelős az alapok kezelésének és működtetésének 
hatékonyságért és szabályszerűségéért, és azok közösségi politikákkal való 
összeegyeztethetőségéért; 

2 - a petíció tárgyát képező művelet a „HUBAAL 2” nevű projekt részét képezi, amelyet az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszíroz az INTERREG IIIA 
Spanyolország-Portugália 2000-2006 határon átnyúló együttműködési program 
keretében, amely igazgatási hatósága Spanyolország („Ministerio de Economía y 
Hacienda”); 

3 - a jelen petíció tárgya azonos a 2006/4527. sz. és a 2006/4842. sz. panaszokéval, 
amelyeket a Bizottsághoz ugyanazon kérelmező, De La Rasilla Sánchez-Arjona úr, az 
Observatorio Ecociudadano del Guadiana Atlántico képviselője nyújtott be; 

4 - ugyanígy meg kell jegyezni, hogy a Bizottsághoz érkezett egy másik – 2006/4557. sz. –
panasz a közösségi környezetvédelmi jogszabályokból eredő kötelezettségek, különösen a 
85/337/EGK irányelvben1 és a 92/43/EGK irányelvben2 előírt kötelezettségek esetleges 
rossz alkalmazása miatt, a szóban forgó projekt által a Natura 2000 hálózatba felvenni 
javasolt területeken okozott esetleges eseményekkel kapcsolatban. Meg kell jegyezni azt 
is, hogy az említett területek a „Rio Guadiana y ribera del Chanza” és az „Andevalo 
occidental” közösségi jelentőségű területekhez (KJT) tartoznak, minthogy fel vannak 
véve a mediterrán bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeinek a 
Bizottság által 2006 július 19-én elfogadott jegyzékére3.

A Parlament tudomására jutott panaszokkal kapcsolatban akkor megtörtént az 
információkérés a projekt végrehajtásának igazgatásáért felelős hatóságoktól („Ministerio de 
Economia y Hacianda” mint igazgatási hatóság, „Diputación Provincial de Huelva”, mint a 
'Hubaal 2' projekt kedvezményezettje), amely vonatkozásában a bizottság szervei végzik az 
elemzést. A további információk megkérése a spanyol hatóságoktól megtörtént..

Következtetések 

A Bizottság az ügy fejleményeiről tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot.

4. A Bizottságtól 2008. november 25-én kapott válasz

Az előző közleményben jelzetteknek megfelelően a Bizottság kapcsolatba lépett a projektet 
irányító és annak végrehajtásáért felelős hatóságokkal, azaz az irányítást végző „Ministerio de 
Economía y Hacienda”-val és a „Diputación Provincial de Huelva”-val mint a „Hubaal 2” 
projekt kedvezményezettjével. 

Tájékoztatást kértek a projekt megvalósításának feltételeiről. A spanyol hatóságok első 
válasza nem oszlatott el minden kételyt a környezeti hatásvizsgálat következetései 
tekintetében. Ezért további tájékoztatást kértek. 2007 januárjában a spanyol hatóságok 
megküldték a környezeti hatásvizsgálat anyagát, amelyet részletesen megvizsgáltak. A 
                                               
1 HL L 175. 1985. 7. 5.
2 HL L 206. 1992. 7. 22.
3 HL L 259. 2006. 9.21.
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Bizottság egyébként a panasz tárgyát képező problémát felvetette a 2007 áprilisában a 
környezeti szabálysértésekről tartott madridi csomagülés alkalmával is. Az ülésen a spanyol 
hatóságok megerősítették, hogy a gát kezeléséért felelős hatóság (Agencia andaluza del agua) 
2006. októberi véleménye szerint műszakilag nem lehetséges a gáton keresztül vezető út 
megépítése. A hatóságok azt is megerősítették, hogy valamennyi lehetséges többi 
útvonalváltozatnak a Natura 2000 hálózatba tartozó térségeken kell áthaladnia, illetve hogy 
több útvonalváltozatot is megvizsgáltak. A hatóságok tájékoztatták továbbá a Bizottságot a 
folyamatban levő településfejlesztési projektek leállításáról.

Az érintett területek ökológiai értékére vonatkozóan a sevillai egyetem által végzett kiegészítő 
vizsgálatra támaszkodva a hatóságok megerősítették, hogy a növény- és állatvilágra gyakorolt 
hatások mindenesetre elhanyagolhatók. Ugyanakkor e vizsgálat eredményeképpen a 
hatóságok kiegészítő intézkedéseket javasolnak a projekt által érintett élőhelyek minőségének 
javítása és a szóban forgó infrastruktúrák átjárhatóságának növelése érdekében, aminek révén 
minimálisra lehetne csökkenteni az utóbbiak gátló hatását. 

Az előbbiek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy nincs jele annak, hogy 
megsértették volna a közösségi környezetvédelmi kötelezettségeket.

A Bizottság szolgálatai a panaszost 2007 augusztusában tájékoztatták panasza elbírálásáról, s 
különösen arról, hogy a spanyol hatóságok által szolgáltatott információkból kiindulva nincs 
lehetőség arra, hogy a vizsgálatot a közösségi környezetvédelmi jogszabályokban foglalt 
kötelezettségek hatóságok általi esetleges helytelen alkalmazása irányába kiterjesszék. 

A panaszos válaszának hiányában a panaszokat a 2007. október 17-i határozattal lezárták.
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