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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A María Begona Baquero Orgaz spanyol állampolgár által benyújtott
1276/2007. számú petíció a 2000/4/EK és a 92/43/EK irányelvnek az A6 
autópályának Las Rozas de Madrid és Villalba (Madrid) között két 
buszsávval történő szélesítésére vonatkozó BUS–VAO tervvel összefüggésben 
történő megsértéséről 

A Maria Begona Baquero Orgaz, spanyol állampolgár által benyújtott 
0251/2008. számú petíció az A6-os autópálya Las Rozas de Madrid területén 
áthaladó, tervezett kitérője által állítólagosan okozott káros környezeti 
hatásról

1. Az 1276/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a spanyol hatóságoknak az A6 autópályának Las Rozas de 
Madrid és Villalba (Madrid) között két buszsávval történő szélesítésére vonatkozó terve 
sértené a 2000/4/EK és a 92/43/EK irányelvet. A petíció benyújtója szerint ezzel a bővítéssel 
39 kilométer hosszan sajátítanának ki ingatlanokat, és ez komoly környezetkárosító hatással 
járna, mivel az érintett terület fele a 92/43/EK irányelv értelmében védett. A petíció 
benyújtója szerint a nyilvános konzultációs eljárás során a nyilvánosságnak nem sok időt 
hagytak a reagálásra, ami sérti a 2000/4/EK irányelv rendelkezéseit. A petíció benyújtója 
szerint figyelmen kívül hagyták a kevésbé költségkímélő lehetőségeket, és kéri az Európai 
Parlamentet, hogy hívja fel az Európai Bizottságot az ügy megvizsgálására.

A 0251/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a spanyol hatóságok arra irányuló tervét kifogásolja, hogy egy, az A6-os 
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autópályához vezető, Las Rozas de Madrid területén keresztülhaladó összekötő utat építsenek. 
A petíció benyújtója szerint a projekt súlyosan károsítaná a Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares védett területét, és ellentétes lenne a 92/43/EK és 2003/4/EK irányelvek 
rendelkezéseivel.

2. Elfogadhatóság

A 1276/2007. sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 29.
A 0251/2008. sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 18.
Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint 
nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

A petíció benyújtója két petíciót nyújtott be az európai jogszabályok állítólagos megsértése 
miatt a madridi régióban húzódó A6-os autópályával összefüggő különféle projektek 
tárgyában:
- az A6-os autópálya kiszélesítésére irányuló projekt, amelynek célja két új buszsáv építése 

egy 39 km-es szakaszon (Las Rozas és Villalba között);
- az A6-os autópályához kapcsolódó elkerülő út projektje, amelynek célja az autópálya új 

szakaszának megépítése a jelenlegi út elkerülése érdekében, amely keresztülhalad Las 
Rozas városán. A tervezett elkerülő út a „Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares” védett terület határain belül épülne fel.

- Az A6-os autópálya A1-es autópályával való összekötésére irányuló projekt az új M61-es 
autópálya megépítését vonná maga után, több védett területen keresztül, amelyek az ES 
311004 számú, „Cuenca del Río Manzanares” elnevezésű közösségi jelentőségű terület, 
valamint az ES 000011 számú, „Monte de El Pardo” és az ES 000012 számú, „Soto de 
Viñuelas” elnevezésű, a vadon élő madárfajok számára kijelölt különleges védelmi terület.

A petíció benyújtója utal a „Cuenca del Río Manzanares” közösségi jelentőségi terület 
(Madrid tartomány, Torrelodones község) határain belül a földhasználat megváltozásáról 
szóló 773/2006. sz. petícióra is.

A Bizottság úgy véli, hogy hasznos lehet emlékeztetni az élőhelyekről szóló 92/43/EGK 
irányelv1 6. cikkének (3) és (4) bekezdése alapján fennálló kötelezettségekre, amely 
kimondja, hogy 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 az élőhelyekről szóló irányelv 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. Ha a terv vagy projekt hatásainak vizsgálata során levont következtetések 
                                               
1 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 

növények védelméről, HL L 206., 1992.7.22.
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negatívak, a 6. cikk (4) bekezdése szerinti eljárásokat kell alkalmazni, és a tagállamok minden 
szükséges kiegyenlítő intézkedést megtesznek a Natura 2000 terület egységességének 
megóvása érdekében.

Ami az A6-os autópálya a Las Rozas és Villalba közötti szakaszon való kiszélesítését illeti, a 
projektet már értékelték, és az illetékes hatóságok már kiadták a környezetvédelmi 
nyilatkozatot (spanyol hivatalos közlöny/BOE 152. szám, 2003. június 26.). A 
környezetvédelmi nyilatkozat elismeri, hogy a projekt negatívan érinti a „Parque Regional de 
la Cuenca Alta del Manzanares” (a későbbiekben ES 311004 számon „Cuenca del Río 
Manzanares” elnevezéssel közösségi jelentőségű területként jelölték ki a 2006/613/EK 
bizottsági határozattal1) egy 9.300 m2-es területét, és megnevezi azokat a kiegyenlítő 
intézkedéseket, amelyeket meg kell hozni a területre gyakorolt kedvezőtlen hatás 
kiegyenlítése érdekében.

A rendelkezésre álló információk szerint az A6-os elkerülő út útvonalát, amely a Las Rozas 
falun való áthaladás elkerülésére szolgál, teljes mértékben úgy tervezték meg, hogy az ES 
311004. számú, „Cuenca del Río Manzanares” közösségű jelentőségű terület határain belülre 
essen. E projekt tekintetében a nyilvános konzultációt a 312. számú, 2007. december 29-i 
hivatalos közlönyben (BOE) hirdették ki. Ez a konzultáció az előírt környezeti hatásvizsgálati 
eljárások része, amelyeket a felelős hatóságoknak a 97/11/EK irányelvvel2 és a 2003/35/EK 
irányelvvel3 módosított 85/337/EGK tanácsi irányelv4 (KHV-irányelv) szerint kell 
lefolytatniuk. Az élőhelyekről szóló irányelv rendelkezései szerint az illetékes hatóságoknak 
még ezután kell döntést hozniuk a projektről és a terület épségére gyakorolt hatásairól.

Ami az új M61-es autópályát illeti, amely az A1-es autópályát kötné össze az A6-os 
autópályával, a Bizottság emlékeztetni kíván az A6-os A1-es autópályával való összekötésére 
irányuló projektre és az ES 000011 számú, „Monte de El Pardo” különleges madárvédelmi 
területre gyakorolt hatások elkerülése érdekében megépíteni tervezett alagútra vonatkozó E-
1975/08. sz. parlamenti kérdésre. Ezt a projektet nyilvános konzultációra bocsátották (Madrid 
régió hivatalos közlönye/BOCM 137. szám, 2008. június 10.). Ez a konzultáció az előírt 
KHV-eljárások része, amelyeket a felelős hatóságoknak a módosított 85/337/EGK tanácsi 
irányelvvel összhangban követniük kell. Az illetékes hatóságoknak még el kell végezniük az 
előírt környezeti hatásvizsgálatot, és döntést kell hozniuk a projekt által az érintett területekre 
gyakorolt hatásokról.

                                               
1 A Bizottság 2006. július 19-i határozata a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a mediterrán bioföldrajzi 

régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2006) 3261. 
számú dokumentummal történt). HL L 259., 2006.9.21.

2 A Tanács 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról. HL L 175., 1985.7.5. 

3 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 073., 1997.3.14.

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/35/EK irányelve a környezettel kapcsolatos egyes 
tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról. HL 
L 156., 2003.6.25.
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Az ES 311004 számú, „Cuenca del Río Manzanares” közösségi jelentőségi terület (Madrid 
tartomány, Torrelodones község) határain belül a földhasználat megváltozásáról szóló 
773/2006. sz. petícióval kapcsolatban a Bizottság meg kívánja állapítani, hogy a Bizottság 
szolgálatai arra kérték a spanyol hatóságokat, hogy ellenőrizzék az élőhelyekről szóló 
irányelv 6. cikke rendelkezéseinek megfelelő végrehajtását és a stratégiai környezeti 
vizsgálatról szóló 2001/42/EK1 irányelvnek (SKV) való megfelelést. A Bizottsághoz 
korábban jelentős számú parlamenti kérdést (E-3737/07, E-3826/06, E-3827/06, E-4429/08) 
és petíciót (258/2006, 773/2006, 797/2006, 824/2007) intéztek az ES 311004 számú, „Cuenca 
del Río Manzanares” elnevezésű közösségi jelentőségű területet érintő városfejlesztési tervek 
tárgyában.
A környezeti információkhoz való hozzáférés igényét illetően hangsúlyozni kell, hogy a 
jelenlegi keretrendszerben a lakosság KHV-eljárásban való részvétele az, ami kérdéses lehet. 
Ezt a részvételt a 2003/35/EK irányelv2 szabályozza. Ezen irányelv szerint a nyilvánosság 
tájékoztatására és az érintett lakossággal folytatott konzultációra vonatkozó részletes 
intézkedéseket a tagállamoknak kell meghatározniuk (3. cikk 4. pont). A petíció benyújtóját 
ezért felkérik arra, hogy vizsgálja meg, hogy a jelen esetben betartották-e a 2003/35/EK 
irányelvet végrehajtó spanyol törvényt3.  A petíció benyújtója adott esetben nemzeti szinten 
élhet az irányelv 3. cikkének 7. pontjában jelzett jogorvoslati lehetőségekkel4.

A Bizottság tudomásul vette a petíció benyújtójának észrevételeit a vonatkozó 
dokumentumok átvizsgálásához szükséges idővel kapcsolatban. Mindazonáltal, hacsak a 
nemzeti jog nem állapított meg pontos és részletes szabályokat, a Bizottság nem állapíthatja 
meg, hogy a jelen esetben a 2003/35/EK irányelv követelményeit megsértve folytatnak 
nyilvános konzultációt.

A 2003/4/EK5 irányelv a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáféréssel foglalkozik. 
Ennek 3. cikke konkrétan úgy rendelkezik, hogy a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a hatóságok – az irányelv rendelkezéseivel összhangban – kérésre kötelesek legyenek 
bármely kérelmező rendelkezésére bocsátani a birtokukban levő vagy számukra tárolt 
környezeti információkat anélkül, hogy a kérelmezőnek indokolnia kellene a kérelmét. Ez 
maga után vonja, hogy kérelmet nyújtottak be. A helyzet eltér a petíció benyújtója által 
említettől.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és programok 

környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról.  HL L 197., 2001.7.21.

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/35/EK irányelve a környezettel kapcsolatos egyes 
tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról, HL 
L 156., 2003.6.25.

3 A 2006. július 18-i 27/2006. sz. törvény, BOE 171. szám, 2006.7.19.

4 A 2003/35/EK irányelv 3. cikkének 7. pontja egy új 10a. cikket vezet be.

5 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/4/EK irányelve a környezeti információkhoz való 
nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről. HL L 41., 2003.2.14.
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Az A6-os autópálya kiszélesítésére irányuló projektet illetően a Bizottság úgy véli, hogy 
teljesítették az Európai Közösség környezeti jogszabályai által előírt eljárásokat, és ezért a 
Bizottságnak egyelőre nincs oka azt megállapítani, hogy nem alkalmazzák helyesen az 
élőhelyekről szóló irányelv vagy az KHV-irányelv rendelkezéseit.

A rendelkezésre álló információk szerint a Bizottság úgy tudja, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságok még nem hoztak végleges döntést a Las Rozas-i A6-os elkerülő útra irányuló 
projektre és az A6-os és az A1-es autópályák összekötésére irányuló projektre vonatkozóan. 
Ezért, mivel az eljárások láthatóan még folyamatban vannak, nem áll fenn az európai 
jogszabályok nyilvánvaló megsértése. A Bizottság ennek következtében ezen a ponton nem 
szándékozik további intézkedéseket tenni.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

A Bizottság nem kapott újabb információt erről a projektről. A rendelkezésre álló információk 
szerint az illetékes regionális hatóságok még nem adták ki a környezeti hatásnyilatkozatot, 
ezért még nem hoztak végleges döntést, amelyet a Bizottság megvizsgálhatna az uniós 
jogszabályok megsértése szempontjából.


