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(Baleár-szigetek) szigetén a vizes élőhelyekre súlyos környezeti hatást gyakorló 
különféle autóutakról

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója kéri, hogy vizsgálják meg, hogy a szigeti kormányzóság végzett-e 
környezeti hatásvizsgálatot, mielőtt megkezdte egy különféle vizes élőhelyeket, különösen a 
RAMSAR nemzetközi egyezményben védett területeket érintő autóút építési munkálatait. 
Emellett kéri, hogy a területeknek az említett munkálatok érdekében történő kisajátítására 
teljes átláthatóság mellett és a hatályos jog figyelembevételével kerüljön sor.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 24. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A Bizottság ugyanezeket megjegyzéseket már a korábbiakban is megfogalmazta 2009. június 
19-i közleményében, amely az azonos tárgyú, 470/2006. számú petícióval foglalkozott.

A szóban forgó petícióban említett projekteket az élőhelyvédelmi irányelv1 6. cikkének (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban megfelelő vizsgálatoknak vetették alá, és 
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az alkalmazandó védintézkedések mérlegelésére is sor került.

A Bizottság befejezte a 97/11/EK1 irányelvvel és a 2003/35/EK2 irányelvvel módosított, az 
egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. 
június 27-i 85/337/EGK3 irányelvben foglalt kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
vizsgálatát. Ha figyelembe vesszük a munkálatok technikai jellemzőit (az Eivissa és Sant 
Antoni közötti útszakasz kiszélesítése, a repülőtérhez vezető új bekötőút, valamint az Eivissa 
második körgyűrűjének kiszélesítése), a projektek nem tekinthetők a nemzetközi forgalmú 
nagy utakról szóló, 1975. november 15-i európai megállapodás értelmében vett autópályáknak 
vagy gyorsforgalmi utaknak. 

A szóban forgó projektek az „egyéb útépítési projektek” kategóriájába tartoznak a 97/11/EK 
és a 2003/35/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv II. mellékletének 10e. 
pontjában foglaltak alapján. A jelek szerint az illetékes hatóságok egyszerűsített KHV-
eljárásnak vetették alá a projekteket, elvégezve a módosított KHV-irányelv 3. cikkében 
felsorolt tényezőkre gyakorolt közvetlen és közvetett hatásaik elemzését.

Mivel nem talált a közösségi környezetvédelmi jog megsértésére utaló jelet, a Bizottság 2008. 
január 31-én lezárta a vizsgálatot. 
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