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Tárgy: Roque Leal Carretero, spanyol állampolgár által benyújtott 1501/2009. számú 
petíció egy, a Sierra Norte-i (Sevilla) nemzeti parkot károsító új közút építéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol arról, hogy a Constantina települést elkerülő A-455-ös úton 
végrehajtandó munkálatok súlyosan károsítanának egy védett természeti területet, amelyet a 
Sevilla közelében fekvő Sierra Nortéban nemrégiben bioszféra-rezervátumnak nyilvánítottak. 
A petíció benyújtója azt állítja, hogy az említett utat egy nem beépíthető területen található 
állathajtó út nyomvonalán építenék. A mellékelt dokumentumokból megállapítható, hogy a 
projektről tájékoztatták a lakosságot, készült róla környezeti hatásvizsgálat, valamint hogy 
támogatja az ERFA.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

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

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által szolgáltatott információkat a szóban forgó 
ügyben esetlegesen alkalmazandó európai uniós (EU) jogszabályok fényében. Ennek nyomán 
kiderült, hogy a projekttel kapcsolatos információkat egy környezeti hatásvizsgálati (KHV) 
eljárás keretében a nyilvánosság számára is elérhetővé tették. A környezeti hatásvizsgálatról 
szóló nyilatkozatot a regionális környezetvédelmi minisztérium sevillai tartományi hivatala 
2008. február 21-i határozatával fogadta el. A szóban forgó projekt az Európai Regionális 
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Fejlesztési Alapból (ERFA) részesül támogatásban.

Megjegyzendő, hogy a 97/11/EK irányelvvel1, a 2003/35/EK irányelvvel2 és a 2009/31/EK 
irányelvvel3 módosított 85/337/EGK irányelv4 (a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv 
vagy KHV-irányelv) előírja, hogy egyes köz- és magánprojektek esetében környezeti 
hatásvizsgálatot kell végezni.

A KHV-irányelv különbséget tesz az ún. I. melléklet szerinti projektek között, amelyeket 
minden esetben alá kell vetni a KHV-eljárásnak, valamint a II. melléklet szerinti projektek 
között, amelyek esetében a tagállamok eseti alapon és/vagy az irányelvet a nemzeti jogba 
átültető jogszabályokban meghatározott küszöbértékek vagy kritériumok alapján határoznak 
arról, hogy a projektet ún. átvilágítási („screening”) eljárás révén környezeti hatásvizsgálatnak
vetik-e alá.  Eseti alapon történő elbírálás, illetve küszöbértékek vagy kritériumok 
megállapítása esetén figyelembe kell venni az irányelv III. mellékletében meghatározott, 
vonatkozó kiválasztási kritériumokat. Ezek közé tartoznak a projekt jellemzői, annak 
elhelyezkedése, valamint az esetleges hatás jellemzői.

Az útépítési projektekre az I. és II. melléklet hatálya egyaránt kiterjed (a II. melléklet 
alkalmazandó az I. mellékletben nem szereplő projektekre).

Az EU természetvédelmi irányelveivel kapcsolatban (a 2009/147/EK5 madárvédelmi irányelv 
és a 92/43/EGK6 élőhelyvédelmi irányelv) megjegyezendő, hogy azok akkor alkalmazandók, 
ha a szóban forgó projekt jelentős hatást gyakorolhat valamely Natura 2000 területre. Ilyen 
esetekben a KHV-eljárás hasznos eszköz lehet az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkében előírt 
követelmények és védintézkedések alkalmazására.

Az említett projekt által érintett területet a spanyol hatóságok a madárvédelmi irányelv 
értelmében különleges madárvédelmi területnek (KMT) nyilvánították, és az egyben a Natura 
2000 hálózathoz tartozó közösségi jelentőségű terület (KJT) is az élőhelyvédelmi irányelv 
alapján, az alábbi kódszámmal és névvel jelölve: ES0000053 „Sierra Norte”.

Végezetül meg kell említeni, hogy a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy 
beavatkozzon az állathajtó utak védelmét szolgáló jogi szabályozás kérdésében. Ez a 
kérdéskör kizárólag a tagállami jogszabályok hatálya alá tartozik. Amennyiben a petíció 
benyújtója kifogásolni kívánja az említett útvonalakra gyakorolt hatásokat, a spanyol jog által 
biztosított jogorvoslati lehetőségekkel kell élnie.

A Bizottság tájékoztatást kért az illetékes spanyol hatóságoktól az EU környezetvédelmi 
jogában előírt, vonatkozó követelmények betartásáról. A Bizottság különösen arra a kérdésre 
vár választ, hogy miként alkalmazták a KHV-irányelv és természetvédelmi irányelvek 
                                               
1  HL L 073., 1997.3.14.
2 HL L 156., 2003.6.25.
3  HL L 140., 2009.6.5.
4  HL L 175., 1985.7.5.
5  HL L 20., 2010.1.26.
6  HL L 206., 1992.7.22.
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rendelkezéseit a szóban forgó esetben.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az üggyel kapcsolatos további 
fejleményekről.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. október 8.

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által szolgáltatott információkat a szóban forgó 
ügyben esetlegesen alkalmazandó európai uniós (EU) jogszabályok fényében. Az eset 
részletes megismerése érdekében a Bizottság tájékoztatást kért a spanyol hatóságoktól arra 
vonatkozóan, hogy miként teljesültek a közösségi környezetvédelmi jogszabályok értelmében 
alkalmazandó vonatkozó követelmények.

A Bizottság azonban úgy találta, hogy a spanyol hatóságok válaszukban nem nyújtottak 
részletes tájékoztatást a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv1 6. cikkében foglalt 
rendelkezések megfelelő végrehajtásával kapcsolatban. 

Meg kell említeni, hogy az említett projekt által érintett területet a spanyol hatóságok a 
madárvédelmi irányelv értelmében különleges madárvédelmi területnek (KMT) 
nyilvánították, és az egyben az élőhelyvédelmi irányelv alapján a Natura 2000 hálózathoz 
tartozó közösségi jelentőségű terület (KJT) is, az alábbi kódszámmal és névvel jelölve: 
ES0000053 „Sierra Norte”. A Bizottság ezért ismételten megkéri a spanyol hatóságokat, hogy 
ellenőrizzék, hogyan teljesülnek ebben az esetben az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének 
rendelkezései. 

Egy másik kérdésre válaszolva a spanyol hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy ez 
a projekt nem részesül ERFA vagy egyéb uniós társfinanszírozásban.  Jelen pillanatban 
csupán a projekttervezés zárult le, amit teljes mértékben az andalúz kormány regionális 
költségvetéséből finanszíroztak.  Közbeszerzésre még nem került sor, és a projekt 
megvalósítása még nem indult el.

5.       A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. december 9.

A Bizottságnak az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke2 rendelkezéseinek megfelelő végrehajtása 
érdekében további részletes tájékoztatást igénylő kérelme alapján a spanyol hatóságok egy 
újabb, a „Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla” által készített jelentést nyújtottak be. Miután 
megbizonyosodtak arról, hogy a környezeti hatásvizsgálat eredménye szerint a projekt nem 
jelent veszélyt a Natura 2000 területek épségére, a jelentés alapján a Bizottság megállapította, 
hogy az élőhelyvédelmi irányelvet megfelelőképpen hajtották végre. A spanyol hatóságok 
által a két alkalommal nyújtott tájékoztatások alátámasztják az uniós környezetvédelmi jog 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
2 A A Tanács 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22)
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megfelelő alkalmazását.

A fentiek alapján a Bizottság úgy véli, hogy nem történt jogsértés, ezért a vizsgálatot lezárja.


