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Tárgy: Rosa Burgos Rérez spanyol állampolgár által a „Verdes de Aragón” nevében 
benyújtott 0181/2011. számú petíció Aragónia észak-spanyolországi autonóm 
régióban található Montanuy településen egy téli sportokkal kapcsolatos 
projektről és a projekt által okozott környezeti károkról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az Aramon vállalat, amely 50%-ban az aragóniai helyi 
kormányzat, 50%-ban pedig az Ibercaja bank tulajdonában van, az Aragónia spanyol autonóm 
régióban található Montanuy községben egy téli sportokkal kapcsolatos projekt fejlesztésébe 
kezdett. A projekt pusztító hatást fog gyakorolni a környezetre, valamint a helyi növény- és 
állatvilágra, többek között a havasi hófajd veszélyeztetett pireneusi alfajára (Lagopus mutus 
pyrenaicus) és az ugyancsak veszélyeztetett szakállas saskeselyűre (Gypaetus barbatus) 
nézve. A petíció benyújtója megkérdőjelezi a projekt környezeti hatásairól az INAGA 
(Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) által készített értékelés objektivitását, és ezért 
ügyében az Európai Parlament intézkedését kéri ezen ökológiai szempontból jelentős terület 
megőrzése érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. május 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. november 16.

A Bizottság szolgálatai megvizsgálták a petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott 
információkat, a szóban forgó ügyben esetlegesen alkalmazandó uniós környezetvédelmi 
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jogszabályok fényében.

A módosított 85/337/EGK irányelv1 (amely a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-
irányelvként ismeretes) az egyes köz- és magánprojektek esetében környezeti hatásvizsgálat 
elvégzését írja elő. A környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv különbséget tesz az I. 
mellékletében felsorolt (minden esetben környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá eső) 
projektek és a II. mellékletben felsorolt projektek között, amelyek esetében a tagállamok 
esetenkénti vizsgálatok és/vagy az irányelvet átültető nemzeti jogszabályokban megállapított 
küszöbértékek vagy kritériumok alapján határozzák meg, hogy a projektet alá kell-e vetni 
környezeti hatásvizsgálatnak. Eseti alapon történő elbírálás, illetve küszöbértékek vagy 
kritériumok megállapítása esetén figyelembe kell venni az irányelv III. mellékletében 
meghatározott, vonatkozó kiválasztási kritériumokat. Ezek közé tartoznak a projekt jellemzői, 
annak elhelyezkedése, valamint az esetleges hatás jellemzői.

Következésképpen az I. mellékletben felsorolt projektek esetében kötelező a környezeti 
hatásvizsgálat elvégzése.  A II. mellékletben szereplő projektek esetében a tagállamoknak az 
engedély megadása előtt meg kell állapítaniuk, hogy azok várhatóan jelentős hatást 
gyakorolnak-e a környezetre. A vizsgálat eredményeiről a nyilvánosságot is kötelesek 
tájékoztatni. Meg kell jegyezni, hogy a „Sípályák, sífelvonók, drótkötélpályák és azok 
kiegészítő létesítményei” a „Turizmus és szabadidő” cím alatt szerepelnek, a KHV-irányelv 
II. mellékletének 12a. pontjában.

A KHV-eljárás biztosítja, hogy megállapítsák és értékeljék a projekt környezetre gyakorolt 
hatásait, mielőtt az illetékes hatóság kiadná az engedélyt. A nyilvánosság is kifejtheti 
véleményét, és minden konzultációt figyelembe kell venni. A nyilvánosságot továbbá az 
engedély tartalmáról is tájékoztatni kell.

Az uniós természetvédelmi irányelveket (a 2009/147/EK madárvédelmi irányelvet2 és a 
92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelvet3) akkor kellene alkalmazni, ha a szóban forgó projekt 
jelentős hatást gyakorolhatna valamely Natura 2000 területre. Meg kell jegyezni, hogy a 
petíció benyújtója szerint a projekt hatással lehet több közösségi jelentőségű területre (KJT) 
és különleges madárvédelmi területre (KMT).
Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban megfelelő vizsgálatot 
kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely – figyelembe véve a 
természeti területek védelmével kapcsolatos célkitűzéseket – valószínűleg káros hatással lesz 
a Natura 2000 területekre.  A természeti területre gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét 
figyelembe véve, az illetékes nemzeti hatóságok csak azután hagyják jóvá az adott tervet vagy 
projektet, ha megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett 
természeti területek épségét.  Ha ez nem mérhető fel, a terv vagy projekt kizárólag az irányelv 
                                               
1 A 97/11/EK irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14.), a 2003/35/EK irányelvvel (HL L 156., 
2003.6.25.) és a 2009/31/EK irányelvvel (HL L 140., 2009.6.5.) módosított 85/337/EGK 
irányelv (HL L 175., 1985.7.5.).

2 A 2009/147/EK irányelv (HL L 20., 2010.1.26.), amely kodifikálja a vadon élő madarak 
védelméről szóló 79/409/EGK irányelvet (HL L 103., 1979.4.25.).
3 A Tanács 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22.).
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6. cikkének (4) bekezdésében meghatározott rendkívüli feltételek mellett hajtható végre, és a 
végrehajtást megfelelő kiegyenlítő intézkedéseknek kell kísérniük.

Az ügy alaposabb megismerése érdekében a Bizottság tájékoztatást kért az illetékes spanyol 
hatóságoktól az uniós környezetvédelmi jogszabályok vonatkozó követelményeinek 
betartásáról, és különösen arról, hogy miként alkalmazzák a KHV-irányelvet, illetve a 
természetvédelmi irányelveket.

A Bizottság folyamatosan tájékoztatja a Petíciós Bizottságot az ügy további fejleményeiről.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. augusztus 30.

A Bizottság két alkalommal is információt kért az illetékes spanyol hatóságoktól a 
2011/92/EU KHV-irányelvnek1, a 2009/147/EK madárvédelmi irányelvnek2 és a 92/43/EGK 
élőhelyvédelmi irányelvnek3 az „Ampliación de la Estación de esquí de Cerler” projekttel 
kapcsolatos alkalmazásáról.

A 2011/92/EU irányelvet4 (amely a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-
irányelvként ismeretes) illetően és a környezetvédelmi regionális hatóságok által kiadott 
környezeti hatásvizsgálatról szóló nyilatkozat5 (DIA) szerint a projekt 16 éven keresztül öt 
egymást követő szakaszban kerül megvalósításra. A DIA alkalmazási köre az úgynevezett 
„Castanesa Domain” területre korlátozódik, amely magában foglalja az I. szakasz 
munkálatait, valamint néhányat a II. szakaszból az I. szakasz munkálatainak térbeli és 
funkcionális folytonossága miatt. A „Castanesa Domain” terület munkálatai nem Natura 2000 
területen folynak. A DIA arra a következtetésre jut, hogy „Castanesa Domain” terület 
munkálatai környezeti szempontból kompatibilisek, ha a projekt javasolt módosításait 
tiszteletben tartják, valamint betartják a javasolt enyhítő és korrekciós intézkedéseket.

A projekt többi szakaszát illetően a DIA megállapította, hogy azok funkcionálisan 
összekapcsolódó, azonban időbelileg és helyileg független szektorok. Technikai és 
metodológiai okokból kifolyólag nem lehet ezen szakaszok hatásainak az értékelését 
elvégezni, mivel azok végrehajtására 16 éves időszakon keresztül kerül sor. Ilyen hosszú 
időre vonatkozóan nem valósítható meg és nem is tanácsos a projekt valamennyi szakaszának 
hatását egyszerre felmérni. Ezért a további szakaszokra vonatkozóan specifikus projekteket 
fognak felvázolni, amelyeket állandó környezeti hatásvizsgálatnak és a Natura 2000 hálózatra 
kifejtett hatásuk megfelelő értékelésének vetnek alá.

A spanyol hatóságok közölték, hogy a közösségi jelentőségű „Río Isábena” területre (SCI ES 
24100049) kifejtett hatásokat sensu stricto nem értékelték, mivel a projektnek arra a 

                                               
1 HL L 26., 2012.1.28.
2 A 2009/147/EK irányelv (HL L 20., 2010.1.26.), amely kodifikálja a vadon élő madarak védelméről szóló 
79/409/EGK irányelvet (HL L 103., 1979.4.25.).
3  A 92/43/EGK irányelv (HL L 206., 1992.7.22.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről.
4 HL L 175., 1985.7.5., 40. o. HL L 73., 1997.3.14., 5. o. HL L 156., 2003.6.25., 17. o. HL L 140., 2009.6.5., 
114. o.
5 254. számú aragóniai Hivatalos Lap 2010.12.30.
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szakaszára, amely során néhány negatív hatás bekövetkezhet (IV. szakasz), a kiadott DIA nem 
vonatkozik. Azonban, és figyelembe véve az elővigyázatosság elvét, a lehetséges hatások 
némelyikét megemlítették a jelenlegi DIA-ban, és előzetes értékelést végeztek.

A közeli különleges madárvédelmi terület és a „Posets-Maladeta” terület (ES0000149) 
vonatkozásában a spanyol hatóságok azt válaszolták, hogy az nem képezi részét a 
projektterületnek és nem várható közvetlen hatás. Elemezték azonban az ezen a különleges 
madárvédelmi területen meglévő madárfajokra kifejtett közvetett hatásokat. A spanyol 
hatóságok szerint csak a Lagopus mutus pyrenaicus faj veszélyeztetett. E faj vonatkozásában 
enyhítő intézkedéseket foganatosítottak, amelyek a területen található fajnak a munkálatok 
kezdetét megelőzően történő elfogását és jelölését tartalmazzák. Ennek az intézkedésnek az a 
célja, hogy pontos információt szerezzenek e faj viselkedéséről, az általa esetleg elszenvedett 
hatásról és az erre adott válaszáról. A DIA a területen megtalálható növényfajokra vonatkozó 
részletes tanulmányokról is rendelkezik. Ezek a tanulmányok kiegészítik azokat, amelyekre a 
KHV alapult, és frissített információt nyújtanak a még nem azonosított lehetséges hatásokról.

A spanyol hatóságok azt is mondták, hogy a projekt során vízelvonásra kerül sor, amely be 
fogja tartani a hatályos vízgyűjtő-gazdálkodási tervben megállapított ökológiai vízhozamot. A 
projekt ezenkívül víztárolókat is előirányoz annak érdekében, hogy ne kelljen vízelvonást 
alkalmazni akkor, amikor az ökológiai vízhozam a megállapított szint alatt van.

Végül a spanyol hatóságok kijelentették, hogy az „Ampliación de la Estación de esquí de 
Cerler” projekt végső jóváhagyása még nem történt meg és a munkálatok megkezdésének 
időpontját sem rögzítették még. 2012. május 8-án a projektgazda kérte a DIA 
érvényességének kiterjesztését (eredetileg 2 évre szólt 2012. december 30-i határidővel), amit 
az illetékes hatóságok most vizsgálnak.

Következtetések
A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság jelen pillanatban nem vonhatja le azt a 
következtetést, hogy a KHV rendelkezéseit, illetve a madárvédelmi és élőhelyvédelmi 
irányelvet nem tartották be.

A víz-keretirányelvet illetően a Bizottság emlékeztet, hogy 2010 júniusában 
kötelezettségszegési eljárást indítottak Spanyolország ellen, amiért az elmulasztotta elfogadni 
és jelenteni a Bizottságnak az Ebro folyó vízgyűjtő kerületére vonatkozó vízgyűjtő-
gazdálkodási tervet.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II.): 2013. november 29.

„Előző közleményében a Bizottság tájékoztatta a Petíciós Bizottságot, hogy nem vonhatja le 
azt a következtetést, hogy a 85/337/EGK irányelv1, a 2009/147/EK madárvédelmi irányelv2 és 

                                               
1 HL L 26., 2012.1.18. (az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
változata).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő 
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a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv1 rendelkezéseit ne tartották volna be. 

A víz-keretirányelvet2 illetően a Bizottság emlékeztetett, hogy 2010 júniusában 
kötelezettségszegési eljárást indítottak Spanyolország ellen, amiért az elmulasztotta elfogadni 
és jelenteni a Bizottságnak a többek között az Ebro folyó vízgyűjtő kerületére vonatkozó 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervet. 

Spanyolország – a Distrito Fluvial de Cataluña kivételével – nem teljesítette ezt a kötelezettségét, 
amit az Európai Unió Bírósága a 2012. október 4-i, közelmúltbeli ítéletében (C-403/11. számú, 
Bizottság kontra Spanyolország ügy) is megerősített.

A Bizottság felkérte a spanyol hatóságokat, hogy nyújtsák be az ítélet teljesítése céljából tett 
intézkedéseiket, nevezetesen az eddig elmaradt vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elfogadására 
vonatkozóakat (beleértve az Ebro folyó vízgyűjtő medencéjére vonatkozó gazdálkodási tervet 
is).

Az Ebro folyó vízgyűjtő medencéjére vonatkozó hidrológiai tervezettel kapcsolatos esetleges 
jogsértések esetében a Bizottság csak a szóban forgó medence vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervének elfogadása és az arról való tájékoztatás után vizsgálhatja, hogy a terv kielégíti-e a 
vízügyi keretirányelv és az élőhely-irányelv követelményeit, illetve szükség esetén 
intézkedéseket is csak ekkor foganatosíthat.

Összegzés

A Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy Spanyolország elfogadja és végrehajtsa 
vízgyűjtő-gazdálkodási terveit, köztük az Ebro medencéjére vonatkozó tervet.”

                                                                                                                                                  
madarak védelméről. HL L 20., 2010.1.26., 7. o.

1 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.)

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika 
terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1–73. o.).
Legutóbb a 2009/31/EK irányelvvel (HL L 140., 2009.6.5., 114. o) módosított irányelv.


