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Tárgy: María Alejandra Pérez Montedeoca, spanyol állampolgár által a „Plataforma 
por la alternativa del anillo insular” nevében benyújtott, 0835/2009. számú 
petíció a Kanári-szigeteken, Tenerifén a „cierre del anillo insular” projekt 
keretében zajló építkezésről

I. D. Rodríguez Cámara, spanyol állampolgár által benyújtott, 1241/2009. 
számú, 69 aláírást tartalmazó petíció Icod de los Vinosban (Tenerife) egy 
közút kiszélesítéséről (Tenerife)

1. A 0835/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a közösségi forrásból finanszírozott körgyűrű építését 
Tenerife szigetén, különösen az Icod de los Vinos és a Santiago del Teide közötti szakaszt 
ellenzi. Azt állítja, hogy az építkezés kihat több közösségi jelentőségű és Natura 2000 
területre (Acantilados de la Culata és Cuevas del viento), valamint egy különleges védelmi 
területen lévő nemzeti parkra (Reserva especial del Chinyero). Az építkezés a víztartó 
rétegeket is befolyásolni fogja, és értékes mezőgazdasági földterület veszik el. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy a projekt lehetséges alternatíváit nem vizsgálták meg, és a 
környezetvédelmi hatástanulmányt elaprózottan végezték el ahelyett, hogy az építkezést 
átfogó infrastrukturális projektként tekintették volna.

Az 1241/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozását fejezi ki a tenerifei körgyűrű részét képező C-820 út 
Santiago del Teide-i szakaszának tervezett kiszélesítése miatt Icod de los Vinos-nál. A petíció 
benyújtója jelzi, hogy ezek a munkálatok érintenék a la Culata sziklákat, amelyek egy 
közösségi jelentőségű területen találhatók (ES 7020073). A petíció benyújtója kéri, hogy 
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állítsák le az ERFA alapokból finanszírozott munkálatokat, mivel a projekt 
természetmegőrzési területet tesz tönkre.

2. Elfogadhatóság

A 0835/2009. számú petíció

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

Az 1241/2009. számú petíció

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A 0835/2009. számú petíció

A petíció benyújtója szerint a „cierre del anillo insular” projekt keretében zajló építési 
munkálatok – amelyek célja, hogy javítsák a közúti összeköttetést Tenerife szigetének északi 
részén – várhatóan jelentős hatást gyakorolnak több közösségi jelentőségű területre (a 
továbbiakban: KJT-k), amelyek a természetes élőhelyek és a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelv1 (élőhelyvédelmi irányelv) 
értelmében védettséget élveznek A projektet nem vetették alá külön környezeti 
hatásvizsgálatnak. A petíció benyújtója szerint ez ellentétes az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK 
módosított tanácsi irányelvben2 foglalt rendelkezésekkel.

A KHV-irányelv 3. cikke kimondja, hogy „a környezeti hatásvizsgálat minden egyedi esetre 
vonatkozóan a 4–11. cikkel összhangban megfelelő módon azonosítja, leírja és értékeli az 
egyes projektek közvetlen és közvetett hatásait a következő tényezőkre vonatkozóan:

- emberek, állat- és növényvilág;
- talaj, víz, levegő, éghajlat és a táj;
- anyagi javak és a kulturális örökség;
- az első, a második és a harmadik francia bekezdésben említett tényezők közötti 
kölcsönhatás.”
Ezt a kötelezettséget megsérthetik, amennyiben egy adott projektet több különböző részre 
osztanak fel annak érdekében, hogy azokat külön hatásvizsgálati eljárásnak vessék alá, 
különösképpen amikor az technikailag egyáltalán nem indokolt, és a vizsgálat során nem 
veszik figyelembe a különböző részek együttes hatásait.

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke kimondja az alábbiakat: 
                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
2 HL L 175., 1985.7.5., 40–48. o.
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1. „A tagállamok megállapítják a különleges természetvédelmi területek védelméhez 
szükséges intézkedéseket, megfelelő esetben beleértve a kifejezetten az egyes természeti 
területekre kidolgozott vagy más fejlesztési tervek részét képező intézkedési terveket, továbbá
olyan törvényi, közigazgatási, vagy szerződéses aktusokat is, amelyek az adott természeti 
területen megtalálható, I. mellékletben szereplő természetes élőhelytípusok, illetve II. 
mellékletben szereplő fajok ökológiai szükségleteinek megfelelnek.
2. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a különleges természetvédelmi 
területeken található olyan természetes élőhelytípusok és olyan fajok élőhelyei károsodásának 
és megzavarásának megakadályozására, amelyek céljára az egyes területeket kijelölték, 
amennyiben a zavarás mértéke ezen irányelv céljaira tekintettel jelentős hatással lehet.
3. 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 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.
4. 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 Bizottság jelenleg végzi annak ellenőrzését, hogy ez esetben megvalósult-e az említett cikkben 
foglalt rendelkezések megfelelő alkalmazása.

Következtetés

A Bizottság vizsgálatot indított a szóban forgó petíció ügyében, és tájékoztatni fogja a 
Petíciós Bizottságot vizsgálódásának eredményeiről. 

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. március 25.

A 0835/2009. és a 1241/2009. számú petíció

A petíció benyújtói szerint a „cierre del anillo insular” projekt – amelynek célja, hogy 
javuljon a közúti összeköttetés Tenerife szigetének északi részén – várhatóan jelentős hatást 
gyakorol a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK tanácsi 
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és európai parlamenti irányelv1 4. cikke alapján kijelölt több különleges madárvédelmi 
területre, valamint a természetes élőhelyek és a vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv2 által védetté nyilvánított közösségi 
jelentőségű területre. Ezenkívül a petíció benyújtói azt állítják, hogy a módosított3, az egyes 
köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 
27-i 85/337/EGK tanácsi irányelvet4 nem alkalmazták helyesen, mivel a projekt környezeti 
hatásvizsgálata során nem vették figyelembe a halmozott hatásokat.

A Bizottság által indított vizsgálat révén összegyűjtött információk arról tanúskodnak, hogy a 
petíciókban felvetettekkel megegyező problémákkal jelenleg bírósági eljárás keretében 
foglalkoznak Spanyolországban (a Kanári-szigetek Legfelső Bíróságán tárgyalt 165/2008. sz. 
ügy).

Ezért a Bizottság megszüntette az általa indított vizsgálatot, amelynek ebben a szakaszban 
nem lenne semmi haszna, tekintettel a nemzeti bírák által az uniós jog érvényesítésében 
játszott szerepre. A nemzeti bírák egyben az uniós jog tekintetében is bírói szerepet töltenek 
be, és szükség esetén az általuk tárgyalt ügyekben alkalmazniuk kell a vonatkozó európai 
uniós jogszabályt. Továbbá Spanyolország végrehajtotta a 2009/147/EK, a 92/43/EGK és a 
85/337/EGK irányelv nemzeti jogba történő teljes körű átültetését.

                                               
1   HL L 20., 2010.1.26., 7–25. o.
2  HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.

3   A Tanács 97/11/EK irányelve, HL L 73., 1997.3.14., 5–15. o., valamint a Parlament és a Tanács 2003/35/EK 
irányelve, HL L 156., 2003.6.25., 17–25. o.

4   HL L 175., 1985.7.5., 40–48. o.


