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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy : A Juliana Chaves, spanyol állampolgár által az „Amics de la Tierra – Eivissa” 
nevében benyújtott, 10 849 aláírást tartalmazó, 0470/2006 sz. petíció az Ibiza 
szigetén a helyi hatóságok által tervezett autópálya-építési projektek környezeti 
hatásairól 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az „Amics de la Tierra – Eivissa” szövetség nevében bírálja az ibizai 
helyi hatóságok azon tervét, hogy több autópályát építsenek a szigeten. A petíció benyújtója 
úgy véli, hogy a projekt eredményeként a sziget méretéhez viszonyítva aránytalan méretű 
autópálya-hálózat jönne létre, és megkérdőjelezi a környezetre (ezen belül a RAMSAR-
egyezmény értelmében védett területekre) gyakorolt hatását. A petíció benyújtója ezenkívül 
kétségbe von e projektek végrehajtásával kapcsolatos közigazgatási határozatokat is, amelyek 
néhány jogilag bizonytalan kisajátításhoz vezettek. A petíció benyújtója arra kéri a 
Parlamentet, hogy vizsgálja ki a helyzetet.

2. Elfogadhatóság

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

3. A Bizottságtól kapott válasz: 01.06.07

A petíció benyújtója úgy véli, hogy Eivissa helyi hatóságainak a szigeten több autópálya 
megépítésére vonatkozó tervei aránytalanok és károsíthatják a helyi környezetet. 
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A petíció benyújtója a P-2048/06. sz. írásbeli kérdésre adott válaszra hivatkozik, amelyben a 
Bizottság megkezdte a spanyol hatóságokkal való kapcsolatfelvételt annak érdekében, hogy 
további vizsgálatokat folytasson le a vonatkozó közösségi környezetvédelmi joggal 
összefüggésben felmerült kérdésekkel kapcsolatban. 

A fentebb említett, valamint két másik (E-3032/06 és E-2813/06) írásbeli kérdésben, illetve a 
Bizottsághoz magánszemélyek által benyújtott számos panaszban felmerül tényekkel 
kapcsolatban a Bizottság kikérte az illetékes hatóságok véleményét. 

Mindezen információkkal összhangban az autópályaépítési tervek hátrányosan befolyásolnák 
a sziget különleges madárvédelmi területét (KMT), a közösségi érdekű területnek (pSCI) 
javasolt „Ses Salines d'Eivissa i Formentera”-t, a közösségi érdekű területnek (pSCI) javasolt 
„Serra Grossa”-t, és a sziget kulturális és történelmi örökségét. A projektet valószínűleg 
egyszerűsített környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására kötelezik. 

A Bizottság információkérésére válaszul a spanyol hatóságok 2006 decemberében részletes 
jelentést nyújtottak be.

A Bizottság úgy véli, hogy a 92/43/EGK „természetes élőhely” irányelv1 alkalmazása 
szempontjából a „Desdoblamiento de la segunda ronda de Eivisa” és a „Desdoblamiento de la 
carretera Eivissa-Sant Antoni” elnevezésű projektek nem járnak káros hatással a Natura 2000 
területekre. A „Nuevo acceso al aeropuerto de Eivissa” elnevezésű projekt esetében pedig úgy 
véli, hogy a projekt módosításával – amely a csatornázási rendszer módosítását igényli –
biztosítható, hogy a projekt nagy valószínűséggel nem gyakorol káros hatást a „Ses Salines 
d'Eivissa i Formentera” területre. Ebből következően úgy tűnik, hogy projekteket a 
természetes élőhely irányelv 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban megfelelő 
vizsgálatoknak vetették alá, és megfontolták a megfelelő védelmi intézkedéseket.

A 97/11/EK irányelvvel2 és a 2003/35/EK irányelvvel3 módosított, az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 1985. június 27-i 
85/337/EGK4 irányelvben megállapított kötelezettségeknek való megfelelőségre vonatkozóan 
a Bizottság még nem fejezte be vizsgálatát.

A Bizottság a későbbiekben tájékoztatja a Petíciós Bizottságot ezen vizsgálat 
végeredményéről.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. június 19.

Egy korábbi közleményben a Bizottság arról számolt be, hogy a projekteket a természetes 
élőhely irányelv5 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban megfelelő vizsgálatoknak 
vetették alá, és megfontolták a megfelelő védelmi intézkedéseket.
E közleményben a Bizottság ígéretet tett arra, hogy tájékoztatja a Petíciós Bizottságot a 
                                               
1 HL L 206, 1992.7.22., 7-50. o.
2 HL L 073., 1997.3.14.
3 HL L 156., 2003.6.25.
4 HL L 175., 1985.75
5 HL L 206., 1992.7.22.
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vizsgálat kimeneteléről, amint befejezte a 97/11/EK irányelvvel1 és a 2003/35/EK 
irányelvvel2 módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelvben3 megállapított 
kötelezettségeknek való megfelelőségre vonatkozó vizsgálatát.

Amint azt a Petíciós Bizottságnak 2008. június 24-én a munkálatok (az Eivissa-Sant Antoni út 
kiszélesítése, új összeköttetés a repülőtérhez és az eivissai 2. körgyűrű) műszaki jellemzőinek 
vizsgálatakor kifejtették, e projekteket nem lehet a nemzetközi forgalmú nagy utakról szóló, 
1975. november 15-i európai megállapodás meghatározása szerinti autópályáknak vagy 
gyorsforgalmi utaknak tekinteni. 
A projektek a 97/11/EK és a 2003/35/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv II. 
mellékletének 10e. pontjában meghatározott „egyéb útépítési projektek” kategóriába 
tartoznak. Úgy tűnik, hogy az illetékes hatóságok egyszerűsített környezeti hatásvizsgálati 
eljárásnak vetették alá a projekteket a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatáról szóló 
módosított irányelv 3. cikkében felsorolt tényezőkre kifejtett közvetett és közvetlen 
hatásainak elemzéséhez. 
Az EK környezetvédelmi jogszabályainak megsértésére utaló jel hiányában a Bizottság a 
vizsgálatot 2008. január 31-én lezárta.

                                               
1 HL L 073., 1997.3.14.
2 HL L 156., 2003.6.25.
3 HL L 175., 1985.7.5.


