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Tárgy: Az Antonio Rodríguez Pérez, spanyol állampolgár által a „Federación Ben Magec 
– Ecologistas en Acción” nevében benyújtott, 1462/2007. számú, egy további 
aláírást tartalmazó petíció Gran Canaria szigetén a GC-2 autópálya Agaete–San 
Nicolás de Tolentino szakasza építésére irányuló projekt leállításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói bírálják a Gran Canaria szigetén a GC-2 autópálya Agaete–San Nicolás de 
Tolentino szakaszára vonatkozó környezeti hatásvizsgálatnak az illetékes hatóságok által 
történő jóváhagyását, jóllehet ebben az esetben a környezeti hatás jelentős lehet. A petíció 
benyújtóinak állításai szerint az autópálya nyomvonalának 78%-a érintené a Tamadaba 
Nemzeti Parkot, amely közösségi jelentőségű területként nyilvántartott Natura 2000 terület, 
valamint különleges madárvédelmi terület, amely menedéket nyújt a szigeten honos legtöbb 
növénynek és állatnak, ideértve néhány kiemelt fajt is. A petíció benyújtói továbbá 
kifogásolják azt a tényt, hogy csak a kiválasztott alternatívára vonatkozóan végeztek 
környezeti hatásvizsgálatot, míg a másik három lehetőséget nem vizsgálták meg kellő 
alapossággal. A petíció benyújtói egy másik alternatívát javasolnak. Ennek kapcsán a petíció 
benyújtói több környezetvédelmi irányelv megsértésével vádolják a spanyol kormányt (az 
egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK irányelv, a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv, a környezettel kapcsolatos egyes tervek és 
programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről szóló 2003/35/EK irányelv, a 
természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK 
irányelv, a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelv), és felszólítanak a 
projekt leállítására, valamint az EU strukturális alapjából megvalósított mindennemű 
társfinanszírozás visszautasítására.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A petíció benyújtója aggodalmának ad hangot a Gran Canaria szigetén az ES 0000111 KJT és 
KMT, „Tamadaba” területen belül, Agaetét és San Nicolás de Tolentinót összekötő út 
építésére irányuló projekttel kapcsolatban. A petíció benyújtóját különösen az aggasztja, hogy 
az útépítési projekttel összefüggésben a hatóságok nem vettek figyelembe kellő alapossággal
más létező alternatívákat. Úgy véli, hogy ellentétes a környezeti hatásvizsgálatról szóló 
irányelv1 követelményeivel, hogy az illetékes hatóságok kizárólag a kiválasztott alternatívával 
kapcsolatban végeztek alapos környezeti hatásvizsgálatot. Ezenkívül a petíció benyújtója úgy 
gondolja, hogy mulasztás történhetett a madárvédelmi irányelv2 értelmében védettséget 
élvező bizonyos madárfajok zaj és fény által történő zavarásának megfelelő vizsgálata 
tekintetében, valamint hogy az útépítés az élőhelyvédelmi irányelv3 hatálya alá tartozó, egyes 
védett élőhelyekre is egyfajta hatást gyakorol majd, továbbá kétségbe vonja, hogy a projekt 
megfelel az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) és (4) bekezdésében foglalt
kötelezettségeknek.

A Bizottságnak tudomása van a petíció benyújtója által említett infrastrukturális projektről. A 
petíció benyújtója már egy képeslapküldő kampány keretében felhívta a Bizottság figyelmét 
az álláspontjára.
                                                                                                                                                                                            
A Bizottság a David Hammerstein-Mintz parlamenti képviselő által előterjesztett írásbeli 
választ igénylő kérdés (E-1928/06) nyomán vizsgálatot indított a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló és az élőhelyvédelmi irányelv szerinti kötelezettségeknek az illetékes hatóságok által
történő végrehajtásával kapcsolatban. 

A vizsgálat keretében a Bizottság a spanyol hatóságokhoz intézett 2007. február 22-i
levelében pontosabb tájékoztatást kért az üggyel kapcsolatban. A spanyol hatóságok 2007. 
május 14-i levelükben válaszoltak. A jogsértéssel kapcsolatban 2007. április 26-án Madridban 
tartott csoportos találkozón a kérdés részletes megvitatására is sor került az illetékes 
hatóságokkal.

A spanyol hatóságok válaszának vizsgálatából kiderült, hogy a projektet környezeti 
hatásvizsgálati eljárásnak vetették alá, amelynek eredményeképpen a környezeti 
hatásvizsgálat tekintetében 2006. május 15-én kedvező határozat (DIA) született (ahogy azt a 
petíció benyújtója is elismerte). A DIA röviden ismertette a különféle megvizsgált 
alternatívákat. A Bizottság úgy találta, hogy ez összhangban áll a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló irányelv értelmében meghatározott kötelezettségekkel.

                                               
1 A 97/11/EK (HL L 073., 1997.3.14.) és a 2003/35/EK irányelvvel (HL L 156., 2003.6.25.) módosított, az egyes 
köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 1985. június 27-i 85/337/EGK 
tanácsi irányelv. Hivatalos Lap L 175., 1985. 7.5.
2 A Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről. HL L 103., 1979.4.25.
3 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.
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Annak biztosítása érdekében, hogy az élőhelyvédelmi irányelv szerinti kötelezettségek 
megfelelően teljesüljenek, a Bizottság az illetékes hatóságok által a projekt várható környezeti 
hatásainak felmérése céljából elvégzett vizsgálat minőségére is fokozott figyelmet fordított. 
Ezzel kapcsolatban emlékeztetni kell arra, hogy az élőhelyvédelmi irányelv alapján a projekt 
lehetséges alternatíváinak vizsgálata az irányelv 6. cikkének (4) bekezdése szerinti 
követelmények részének tekintendő, amint sor került a várhatóan jelentős kedvezőtlen hatások 
azonosítására az ugyanezen irányelv 6. cikkének (3) bekezdése alapján elvégzett vizsgálat 
révén. 

A Bizottság alaposan megvizsgálta a spanyol hatóságok által az autópálya-építés 
engedélyezését megelőzően elvégzett vizsgálatok során azonosított, várhatóan jelentős 
kedvezőtlen környezeti hatásokkal kapcsolatban szolgáltatott információkat. 

Az útépítés általános hatásával kapcsolatban különösen fontos emlékeztetni az illetékes 
környezetvédelmi hatóság (Servicio de Biodiversidad de la Dirección de Medio natural de la 
CCAA de Canarias) véleményére, amely szerint az útépítési projekt nem fog jelentős hatást
gyakorolni az élőhelyvédelmi irányelv II., illetve IV. mellékletében szereplő védett fajokra, 
vagy a madárvédelmi irányelv I. mellékletében felsorolt madárfajokra. 

Ezzel kapcsolatban a spanyol hatóságok által benyújtott részletes térkép lehetővé tette a
Bizottság számára, hogy a közösségi jelentőségű területen (KJT) található bizonyos 
élőhelyekkel és fajokkal kapcsolatban – amelyekre az autópálya-építés várhatóan hatást 
gyakorolna – részletes vizsgálatot folytasson, és a Bizottság nem állapított meg további 
jelentős kedvezőtlen hatásokat.

Ahogy azt a petíció benyújtója is ismertette, a hatóságok elismerik, hogy a projekt valóban 
hatást fog gyakorolni az 5330. sz. „Meleg mediterrán és félsivatagi bozót” védett élőhelyhez 
(nem elsődleges fontosságú élőhely) tartozó területekre. A Bizottságnak nyújtott tájékoztatás 
szerint az 5330. sz. élőhely érintett területét 4,07 hektárra becsülik (amely a közösségi 
jelentőségű területen (KJT) belül az élőhely kiterjedésének 0,4%-át teszi ki), a tájékoztatásból 
továbbá kiderül, hogy az 5330. sz. élőhellyel kapcsolatban azonosított, főleg az útépítéshez 
szükséges kőtörmelék által előidézett hatások minimalizálása érdekében bizonyos
hatáscsökkentő intézkedéseket írtak elő. Ezek a hatáscsökkentő intézkedések elsősorban a 
nyomvonal bizonyos részeken történő módosítását, valamint bizonyos fajok telepítését 
foglalták magukban annak érdekében, hogy javítsák a „Tamadaba” közösségi jelentőségű 
területen belül elhelyezkedő, szóban forgó élőhely jelenlegi természetvédelmi körülményeit. 
Összességében az útépítés által az 5330. sz. élőhelyre gyakorolt hatás nem tekinthető 
jelentősnek. 

A fenti információk figyelembevételével a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a 
spanyol hatóságok az alternatívák vizsgálata és az útépítési projekt jóváhagyása során 
betartották a 85/337/EGK, a 79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelv rendelkezéseit. A 
projekttel kapcsolatban valóban elvégezték az alternatívák vizsgálatát, és a projekt által a 
területre gyakorolt várható hatások felmérését – figyelembe véve az adott természeti terület 
védelmével kapcsolatos célkitűzéseket –, és azt találták, hogy az összhangban áll az 
élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében foglaltakkal. Tekintettel arra, hogy a 
környezeti hatásvizsgálat során azt a következtetést vonták le, hogy az útépítési projekt nem 
fog jelentős hatást gyakorolni a védett élőhelyekre és fajokra, a hatóságok által adott kedvező 
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véleményre úgy kell tekintetünk, hogy azt az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) 
bekezdése alapján hozták meg. Következésképpen a Bizottság úgy gondolja, hogy az illetékes 
hatóságoknak nem kell teljesíteniük az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (4) bekezdésében 
meghatározott követelményeket, amelyek csak azon projektekre vonatkoznak, amelyek 
várhatóan jelentős környezeti hatást gyakorolnak a védett területekre.

Ezért a Bizottság úgy véli, hogy nem került sor a környezeti hatásvizsgálatról és a 
természetvédelemről szóló irányelvek megsértésére. Az üggyel kapcsolatos vizsgálatot a 
Bizottság által 2008. január 30-án elfogadott határozat zárta le. A petíció benyújtója által 
képviselt szervezetet a 2007. december 14-én elküldött levélben már tájékoztatták a vizsgálat 
lezárásának fő okairól.     


