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Tárgy: A Jesús Pons Vidal, spanyol állampolgár által az Associació per a la protecció 
mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE nevében benyújtott 0056/2007 sz. petíció 
az Adsubiában (Alicante) történő indokolatlan urbanizációról és Marjal Pego-
Oliva védett területre lehetségesen gyakorolt káros hatásról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja azt a három új városfejlesztési projektet, amelyet Adsubia 
(Alicante) körzetében szándékoznak megvalósítani. A petíció benyújtója szerint a három 
projekt (1958 új ház megépítésével) a terület túlzott urbanizálását okozná, és káros hatást 
gyakorolna a Bullent folyóra és a Marjal Pego-Oliva vizes területre, amely a Ramsari 
Egyezmény szerint védett területnek minősül. A petíció benyújtója szerint a közelmúltban 
történt városfejlesztés komoly kérdéseket vet fel a vízkészletek és a vízellátás 
fenntarthatóságáról, és a további fejlesztések súlyosbítanák a helyzetet. A petíció benyújtója 
vitatja az eddig elkészült környezeti hatásvizsgálatot, és annak biztosítására kéri az Európai 
Parlamentet, hogy végezzenek megfelelő vizsgálatot. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. május 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. november 29-én kapott válasz.

A tények összefoglalása

A petíció benyújtója a módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
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hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv1 (KHV
irányelv), a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi 
irányelv2 („madárvédelmi irányelv”) és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok 
és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv3

(„élőhelyvédelmi irányelv”) értelmében megállapított kötelezettségekkel ellentétesnek tartja 
az atzubiai helyi hatóságoknak a „Marjal de Pego – Oliva” (Alicante) természetes vizes terület 
közelében megvalósítandó három városfejlesztési projekt jóváhagyására vonatkozó 
határozatát.

A petíció

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az említett projektek által igénybe vett vízkészlet-
mennyiség káros hatást gyakorol az élőhelyvédelmi irányelv értelmében védettséget élvező,
jelentős természetes élőhelyekre és fajokra.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a projekt célja alapvetően gazdasági jellegű, és 
figyelmen kívül hagyja a madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvek értelmében védett 
területre vonatkozó természetvédelmi célkitűzéseket.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottság ismeri a petícióban felvetett problémákat, amelyek az ugyanezen egyesület által 
benyújtott és a Bizottság által 2006/4227 sz. alatt nyilvántartásba vett panasz tárgyát is 
képezik.

Tekintettel a 97/11/EK4 és a 2003/35/EK5 irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelvre, a 
városfejlesztési projektek a II. melléklet 10. szakaszának b) pontja alá tartoznak. A szóban 
forgó mellékletben felsorolt projektek esetében a tagállamok – eseti vizsgálat vagy a 
tagállamok által meghatározott küszöbértékek vagy kritériumok alapján és a III. mellékletben 
foglalt kritériumok figyelembevételével – megállapítják, hogy a projektet vizsgálatnak kell-e 
alávetni a módosított 85/337/EGK irányelv 5–10. cikkével összhangban.

Egy előzetes vizsgálat megállapította, hogy a városfejlesztési projektek helyszíne az 
ES0000147 „Marjal de Pego - Oliva” közösségi jelentőségű terület (KJT) és különleges 
madárvédelmi terület (KMT) közelében található.

A Bizottság rámutat arra, hogy az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) és (4) bekezdése 
értelmében „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 a természeti terület 

                                               
1 A Tanács 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról. HL L 175., 1985.7.5.
2 A Tanács 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről. HL L 103., 1979.4.25., 1–18. o.
3 A Tanács 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről. 
HL L 206., 1992.7.22. 7. o.
4 A Tanács 1997. március 3-i 97/11/EK irányelve a 85/337/EGK irányelv módosításáról. HL L 073., 1997.3.14.
5 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/35/EK irányelve. HL L 156., 2003.6.25.
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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.

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 rendelkezések az élőhelyvédelmi irányelv 7. cikke értelmében nem csak a közösségi 
jelentőségű területekre, hanem a különleges madárvédelmi területekre is alkalmazandók.

Következtetések

A vizsgálat keretében a Bizottság kapcsolatba lépett a spanyol hatóságokkal annak érdekében, 
hogy kikérje észrevételeiket az élőhelyvédelmi, a madárvédelmi és a KHV irányelv 
betartásával kapcsolatban. Az utóbbira vonatkozó válasz értékelése jelenleg is tart. A 
Bizottság mindenképpen tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a vizsgálat eredményéről.


