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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A José Manuel García Agudo, spanyol állampolgár által a Penagos 
autópálya-szakasz ellen tiltakozó lakók koordinációs bizottsága 
képviseletében benyújtott, 5 aláírást tartalmazó 1003/2005 sz. petíció a 
tervezett A8 autópálya Cantabrián áthaladó szakaszáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a tervezett A8 (cantabriai) autópálya, és 
pontosabban annak Penagoson átvezető szakasza miatt, rámutatva, hogy az egymást követő 
spanyol kormányok különböző útvonalak mellett álltak ki. Bár az északi vonalon a 
munkálatok csaknem befejeződtek, most lépéseket tesznek a déli útvonalon folyó munkálatok 
továbbfolytatására, amit a petíció benyújtója szükségtelennek tart, mivel ez két párhuzamos 
utat eredményezne, mindemellett a dolgok sokat változtak a környezeti hatásvizsgálat spanyol 
kormány általi 1993-as jóváhagyása óta. A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy ez számos európai uniós irányelv megsértését fogja eredményezni, különösen a „La 
Llama” lápterület vonatkozásában. Kérik a projekt leállíttatását, a nyilvánosság számára 
további információk nyújtását és új környezeti hatásvizsgálat elvégeztetését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. március 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. november 10..

A petíció
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Jose Manuel García Agudo 2005. október 21-én petíciót nyújtott be az Európai Parlamentnek, 
melyben arról tájékoztat, hogy a cantabriai Solares és Zurita (Spanyolország) között 
autópályát fognak építeni.

M. García úr azt állítja, hogy 1993-ban környezeti hatásvizsgálatot (KHV) végeztek, de az 
nem tért ki a projekt által bizonyos természeti területekre (Humedal de la Llama) vagy a 
kulturális örökség elemeire gyakorolt hatások vizsgálatára. Azt is állítja, hogy az autópálya túl 
közel esik bizonyos városi területekhez.

A Bizottság észrevételei

A 97/11/EK1 irányelvvel és a 2003/35/EK2 irányelvvel módosított 85/337/EGK3 irányelv 
bizonyos projektek esetében környezeti hatásvizsgálatot ír elő. Az autópályák, gyorsforgalmi 
utak és néhány egyéb út építése esetében az irányelv szerint mindig el kell végezni a 
vizsgálatot (ezek az I. melléklet 7. pontjában szerepelnek).

M. García úr azt állította, hogy a KHV-t elvégezték, és az autópálya építése a vizsgálatban 
kiválasztott alternatívát fogja követni. A benyújtott információ alapján azonban úgy tűnhet, 
hogy a projekt még mindig vizsgálat tárgyát képezi. Ezért nem egyértelmű, hogy lezárult-e ez 
a vizsgálat vagy már megadták az engedélyt az autópálya építésének megkezdésére.

Végezetül pedig, a rendelkezésre álló információk alapján a projekt közelében a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi 
irányelv szerint4 kijelölt két közösségi jelentőségű terület található: az ES1300010 „Río Pas” 
és az ES1300015 „Río Miera”. A petíció benyújtója által közölt szűkszavú információ alapján 
azonban nem lehet meghatározni, hogy erre a meghatározott esetre alkalmazható-e a 
92/43/EGK tanácsi irányelv.

Következtetések

A petíció benyújtója által a cantabriai autópálya-építési projekttel kapcsolatban közölt 
információ alapján a Bizottság ebben a szakaszban nem tudja megállapítani a közösségi jog 
megsértését. Ha a petíció benyújtója részletesebb információval tudna szolgálni, amely 
lehetővé tenné a Bizottság számára e kérdéseknek a fent említett irányelvekkel kapcsolatos 
értékelését, a Bizottság újból megvizsgálná az ügyet.”

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2007. szeptember 21.

A Bizottság a szóban forgó petícióval kapcsolatosan 2006. november 10-én adta ki első 
közleményét az Európai Parlament részére, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy a 

                                               
1 A Tanács 1997. március 3-i 97/11/EK irányelve az egyes köz- és magánprojektek 

környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról, 
HL L 73., 1997.3.14.

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/35/EK irányelve, HL L 156., 2003.6.25.
3 A Tanács 1995. június 27-i 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek 

környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról, HL L 175., 1985.7.5
4 HL L 206., 1992.07.22.
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petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján nem lehetséges annak megállapítása, hogy 
erre a meghatározott esetre alkalmazható-e a 92/43/EGK tanácsi irányelv.

A petíció benyújtója kiegészítő információkat küldött az Európai Parlamentnek, amelyeket 
azután a Bizottsághoz továbbítottak, és amelyek között a tervezett munkálatoknak a 
természeti értékekre – többek között a Natura 2000 területekre – gyakorolt esetleges hatására 
vonatkozó dokumentumok is szerepeltek. Ez a tájékoztatás tette indokolttá, hogy a Bizottság 
újabb közleményt adjon ki a szóban forgó petícióval kapcsolatosan.

A Bizottság megerősíti a 97/11/EK1 irányelvvel és a 2003/35/EK2 irányelvvel módosított, az 
egyes projektek esetében előírt környezeti hatásvizsgálatról szóló 85/337/EGK3 irányelv 
tekintetében tett első megjegyzéseit. Amint azt a Bizottság a petíció benyújtójához intézett 
2006. január 26-i levelében kifejti, a Solares–Zurita autópálya-szakaszt alávetették az előírt 
környezeti hatásvizsgálatnak, amelynek eredményeit a spanyol hatóságok 1993. június 28-án 
jóváhagyták. A Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a tizenhárom évvel korábban 
megvizsgált és jóváhagyott projekt esetében nem került sor a vonatkozó közösségi 
környezetvédelmi jogszabályok megsértésére.

Ami a 92/43/EGK irányelv4 (az élőhelyek védelméről szóló irányelv) esetleges megsértését 
illeti, az alábbi pontokat kell megemlíteni:

A rendelkezésre álló információk alapján a projekt megvalósítási területének közelében, 
Penagos közigazgatási területén helyezkedik el a „Laguna de la Lama” néven ismert vizes 
élőhely. A szóban forgó vizes élőhely nem része egy, a 92/43/EGK tanácsi irányelv 
értelmében kijelölt közösségi jelentőségű területnek, valamint a madárvédelmi irányelv 
értelmében vett különleges természetvédelmi területté sem nyilvánították5.

A két Natura 2000 közösségi jelentőségű terület (KJT), amelyek esetében meg kell vizsgálni 
az autópálya-projekt lehetséges hatásait, az ES1300010 „Río Pas” és az ES1300015 „Río 
Miera”.

Az élőhelyek védelméről szóló irányelv 6. cikkének (3) bekezdése az autópálya-projekt 
hatásának vizsgálatát írja elő a Natura 2000-hez tartozó egyik vagy mindkét terület 
tekintetében, amennyiben fennáll annak valószínűsége, hogy a projekt – akár önmagában, 
akár más tervek vagy programok részeként – jelentős hatással lesz a szóban forgó területekre.

A két KJT fontos part menti vegetációs élőhelytípusoknak és vízben élő fajoknak nyújt 

                                               
1A Tanács 1997. március 3-i 97/11/EK irányelve az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról, HL 
L 73., 1997.3.14.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/35/EK irányelve, HL L 156., 2003.6.25.
3A Tanács 1995. június 27-i 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról, HL L 175., 1985.7.5
4 A Tanács 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről HL L 206., 1992.7.22.
5 A Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről (HL L 
103., 1979.4.25.)
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védelmet. Az autópálya-projekt kelet–nyugati irányt követ, míg a két Natura 2000 terület –
amelyek alakjukat tekintve hosszúkás, keskeny területek – észak–déli irányban húzódik. 
Következésképpen valószínűtlennek tekinthető, hogy az autópálya-projekt jelentős hatást 
gyakorol majd a két Natura 2000 terület természeti értékeire.

A rendelkezésre álló legfrissebb információk alapján nem állapítható meg az uniós 
jogszabályok esetleges megsértése.”

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. május 15.

„A petíció benyújtójától, valamint a Petíciós Bizottságban az ügyről folytatott megbeszélés 
alkalmával kapott kiegészítő információkat figyelembe véve a Bizottság levelet küldött a 
spanyol hatóságok részére, melyben tájékoztatást kér az európai közösségi környezetvédelmi 
jogszabályok előírásainak betartásáról a kérdéses ügyben. A Bizottság arra is rákérdezett, 
hogy a spanyol hatóságok milyen módon biztosították az elvégzett környezeti hatásvizsgálat 
érvényességét, tekintettel a jogszabályokban és a konkrét adatokban esetlegesen 
bekövetkezett legújabb változásokra.

A Bizottság folyamatosan tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a feltett kérdésekkel 
kapcsolatos fejleményekről”

6. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A petíció benyújtója a Solares és Zurita közötti autópálya-projekthez a spanyol hatóságok által 
végül kiválasztott nyomvonalat ellenzi. A Solares és Unquera közötti autópálya-projekt egy 
szakaszáról van szó, amely a Cantabria autonóm közösség területén haladna át, és amely a 
cantabriai autópályaként (Autovía del Cantábrico) ismert A-8-as autópálya része is, amely 
Spanyolország egész északi részét átszeli majd.

A korábbi közleményekben a Bizottság tájékoztatta az Európai Parlament Petíciós Bizottságát 
azokról a közösségi környezetvédelmi jogszabályokról, amelyeket ebben az esetben 
alkalmazni lehet.

A 85/337/EGK1 irányelvvel (környezeti hatásvizsgálat) kapcsolatban rá kell mutatni arra, 
hogy jóváhagyása előtt a Solares-Unquera autópálya-projektet környezeti hatásvizsgálatnak 
vetették alá az illetékes környezetvédelmi hatóságok közreműködésével.Minden esetre a 
projekt megvalósításakor végrehajtandó környezetvédelmi moniroting-intézkedéseket írtak 
elő.

A természetvédelmi közösségi irányelveket tekintve: a 2009/147/EK2 (madárvédelmi) és a 
92/43/EGK3 (élőhelyvédelmi) irányelvekkel kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy a 
rendelkezésre álló információk alapján a szóban forgó projekt nem fog jelentős kedvezőtlen 
hatást kifejteni a Natura 2000 hálózatra.

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5.
2 HL L 20., 2010.1.26.
3 HL L 206., 1992.7.22.
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Az ügyiratban szereplő adatok vizsgálata alapján nem állapítható meg az ebben az esetben 
alkalmazandó közösségi környezetvédelmi jog megsértése.  Következésképpen a Bizottság 
csupán a korábbi közleményekben kifejtett következtetéseket tudja megismételni.

Továbbá arra is szükséges rámutatni, hogy a 2010. április 16-i határozattal a spanyol 
bíróságok (Audiencia Nacional) elutasították a Cantabria autonóm közösségben a Solares-
Torrelave autópálya-projekt – melynek egy szakasza a cantabriai autópálya – ellen benyújtott 
(1016/2007. sz.) közigazgatási keresetet. A spanyol bíróság e határozata hivatkozik az 
útépítési projektre vonatkozóan meghatározott környezetvédelmi lépésekre is.


