
CM\816611HU.doc PE441.314v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

11.5.2010

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Pedro Cuevas Cueto spanyol állampolgár által benyújtott 0584/2008. számú 
petíció az A8-as autópálya (Autovía del Cantábrico) meghosszabbításáról, és 
annak a Llanes (Austrias) területén található Cuartamentero barlang által 
elfoglalt területen keresztülhaladó, tervezett útvonaláról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az A8-as autópálya (Autovía del Cantábrico) 
meghosszabbítása, Llanes (Asturias) és Unquera (Cantabria) között át fog haladni a 
Cuartamentero barlang területén, amely a benne található 8000 éves paleolitikumból származó 
leletekről híres (ezek között van egy jó állapotú koponya, amelyet jelenleg a nemzeti régészeti 
múzeumban állítanak ki). Kiemeli továbbá, hogy a barlangot a kulturális örökség részévé 
nyilvánították, és más, konzerválásra váró leletek (ideértve egy több száz éves fogadót), 
valamint egy egyedülálló lápövezet is el fog pusztulni, ha a hatóságok elfogadják a tervezett 
útvonalat. Mivel az alternatív útvonalra vonatkozó javaslatát a nemzeti hatóságok figyelmen 
kívül hagyták, most az Európai Parlament segítséget kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 10. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010.május 11.

Az alkalmazandó közösségi környezetvédelmi jogszabályok fényében a Bizottság szolgálatai 
megvizsgálták a petíció benyújtója által a szóban forgó tervvel kapcsolatosan szolgáltatott 
érveket és információkat.  A Bizottság szolgálatai tekintetbe vették továbbá az előzményeket 
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és az üggyel kapcsolatban már ismert adatokat is.

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK irányelv1 (amelyet a 97/11/EK2 és 2003/35/EK3 irányelvek módosítottak) 
alkalmazandó. Az irányelv 2. cikke szerint a jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél 
fogva a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projekteket engedélyezési eljárásnak 
és hatásvizsgálatnak kell alávetni az engedély magadását megelőzően.

A 85/337/EK (KHV) irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni az irányelv I. és II. 
mellékletében felsorolt projektekre.  A 4. cikk (1) bekezdése értelmében az I. mellékletben 
szereplő projekteket kötelező környezeti hatásvizsgálati eljárásnak alávetni.  A 4. cikk (2) 
bekezdése értelmében a II. mellékletben felsorolt projektekre az érintett tagállam határozza 
meg: a) eseti alapon elvégzett vizsgálat alapján, vagy b) a tagállam által meghatározott 
küszöbértékek vagy kritériumok alapján (screening szakasz) azt, hogy a projektet az 5–10. 
cikk értelmében alá kell-e vetni valamilyen vizsgálatnak. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
mindkét eljárást alkalmazzák.

Az autópályákra vonatkozó projektek az irányelv I. mellékletének 7. pontjában találhatók.  
Következésképpen ezeket a projekteket engedélyeztetésüket megelőzően környezeti 
hatásvizsgálati eljárásnak kell alávetni.

Meg kell jegyezni, hogy az irányelv 3. cikke szerint a környezeti hatásvizsgálatnak 
valamennyi egyedi eset függvényében és a 4–11. cikk értelmében megfelelő módon kell 
azonosítania, leírnia és értékelnie a projektnek egy sor tényezőre – különösen a kulturális 
örökségre – kifejtett közvetlen és közvetett hatásait.

Az iratokból kitűnik, hogy a petíció benyújtója különböző közigazgatási szervekhez és 
intézményekhez fordult, hogy az autópálya végleges terv szerinti útvonalának 
megváltoztatását kérje a Cuartamentero övezetben lévő barlangok negatív hatásoktól való 
megóvása érdekében.  Úgy tűnik, hogy ezek a barlangok a petíció benyújtójához tartozó 
területeken találhatók, amelyeket ki fognak sajátítani, hogy megépítsék a cantabrique-i 
autópálya ezen utolsó szakaszát.

Meg kell jegyezni, hogy a Bizottság már megvizsgált egy, az Unquera-Llanes autópálya-
projektre és a 85/337/EGK irányelv alkalmazására vonatkozó aktát a 2005/4058. sz. panasz 
kapcsán. Ezt az ügyet a Bizottság 2005 decemberében zárta le, miután nem lehetett 
megállapítani a közösségi környezetvédelmi jogszabályok megsértését.

A Bizottság egyébként lefolytatott egy újabb vizsgálatot e projektről egy másik panasz 
kapcsán, amely ügyet szintén lezárta.  Ezenkívül az iratokból kitűnik, hogy az Unquera-
Llanes autópálya-projekt jelenleg még eljárás tárgyát képezi a spanyol bíróságok előtt 
(Audiencia Nacional).

Meg kell említeni, hogy a körülbelül 22 kilométeres szakaszt érintő Unquera-Llanes 

                                               
1  Az 1985. június 25-i 85/337/EK tanácsi irányelv. HL L 175., 1985.7.5.
2  Az 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv. HL L 073., 1997.3.14.
3  A 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv. HL L 156., 2003.6.25.
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autópálya-projektet környezeti hatásvizsgálati eljárásnak vetették alá.   Ezt az eljárást egy, a 
környezeti hatásokról szóló nyilatkozat zárta le (DIA),  melyet a környezetvédelmi 
minisztérium 2006. január 25-i határozatával fogadott el, és amelyet 2006. február 3-án tettek 
közzé az ország hivatalos lapjában (BOE) (4035–4311. oldal).  A DIA összegzi a környezeti 
hatásvizsgálati eljárás eredményét, beleértve az illetékes hatóságokkal folytatott 
konzultációkat és a nyilvános konzultációt, a különböző megvizsgált alternatívákat, 
úgyszintén a projekt környezetre kifejtett hatásainak elkerülésére vagy minimálisra szorítására 
vonatkozó intézkedéseket.

Meg kell jegyezni, hogy a harmadik környezeti hatásvizsgálati eljárásról van szó, hiszen ezt a 
projektet korábban már kétszer vetették alá környezeti hatásvizsgálati eljárásnak (ezeket 
zárták le az 1993. április 13-i és az 1997. január 20-i DIA-k), amelyek új alternatívák 
tanulmányozásához vezettek és megoldásokat javasoltak a felismert problémákra.  Ezenkívül 
egy ellentmondásos projektről van szó, amely különböző keresetek és bírósági eljárások 
tárgyát képezte a spanyol bíróságok előtt.

Az esetből kitűnik, hogy a közúti projekt kulturális örökségre, valamint a várhatóan érintett 
Natura 2000 területekre kifejtett hatásait a projekt környezeti hatásvizsgálatának keretében 
tanulmányozták. Ebbe bevonták a környezetvédelem és a kultúra területén hatáskörrel 
rendelkező hatóságokat.

Következtetések

Az iratok megvizsgálása alapján nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy megsértették a 
jelen esetben alkalmazandó közösségi környezetvédelmi jogszabályokat.


