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Tárgy : José Ramón Tolosa González, spanyol állampolgár által benyújtott
0542/2010. számú petíció a Pasaia-ban, a Mongasnál tervezett felüljáróról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az épülő gyalogos felüljáró érinti a környezetében 
lévő, Natura 2000 besorolású (KJT ES 120014) hegyet, illetve partszakaszt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. szeptember 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A petíció benyújtója egy gyaloghíd megépítésére irányuló projekt ellen tiltakozik az 
ES2120014. sz. „Ulia” elnevezésű közösségi jelentőségű területen, a baszkföldi Donosti és 
Pasaia városok térségében. A gyalogos átjáró (700 m) megépítésére a fent említett közösségi
jelentőségű területen kerül sor, a sziklafallal párhuzamosan. A petíció benyújtója azt állítja, 
hogy meg kell vizsgálni a projekt által a területen található közösségi érdekeltségű 
élőhelyekre és fajokra gyakorolt hatást. Azt is kifejti, hogy a területi közigazgatásnak 
(Diputación Foral de Gipuzkoa) szintén véleményeznie kellene a projektet. 

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottság megjegyzi, hogy az ES2120014. sz. „Ulia” elnevezésű közösségi jelentőségű 
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területet a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv1 rendelkezései alapján jelölték ki. Ezért az 
illetékes hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a szóban forgó irányelv 6. cikkében 
foglalt követelmények a fent említett Natura 2000 terület esetében is teljesüljenek, valamint 
az előírt vizsgálat alapján döntést kell hozniuk arról, hogy a projekt megvalósítható-e, és 
amennyiben igen, milyen feltételek és szükséges biztosítékok mellett.

A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság megjegyzi, hogy a szóban forgó 
projektet környezeti hatásvizsgálati eljárásnak vetették alá, a környezeti hatásvizsgálatról 
(KHV) szóló irányelvet2 átültető spanyol jogszabállyal összhangban. Az illetékes spanyol 
hatóságok már kiadtak egy kedvező környezeti hatásvizsgálati nyilatkozatot (DIA) a projektre 
vonatkozóan (a Környezetvédelmi Minisztérium határozata, amelyet a Hivatalos Közlönyben 
2010. május 14-én tettek közzé3).  

A környezeti hatásvizsgálati eljárás eredményeként kiadott, fent említett nyilatkozatból 
kitűnik, hogy több alternatívát is fontolóra vettek a projekt területre gyakorolt lehetséges 
hatása szempontjából, és nyilvános konzultációt folytattak. A nyilatkozat tartalmazza a 
konzultációban részt vett közigazgatási szervek felsorolását, valamint az általuk kifejtett érvek 
összefoglalását. A környezeti hatásvizsgálatról szóló nyilatkozat részletezi mindazon 
hatásokat, amelyeket a projekt várhatóan gyakorol majd a területen található, közösségi 
érdekeltségű fajokra és élőhelyekre, és enyhítő intézkedéseket állapít meg, amelyeket végre 
kell hajtani a hatás mérséklése érdekében, valamint meghatározza az építési munka 
kivitelezésének feltételeit.

Következtetés

Az ismertetett körülmények alapján úgy tűnik, hogy a spanyol hatóságok elfogadták az 
említett Natura 2000 terület védelméhez szükséges intézkedéseket. Ezért a Bizottságnak nincs 
oka azt feltételezni, hogy a tárgynapig végrehajtott műveletek nem állnak összhangban az 
élőhelyvédelmi irányelvben és a KHV-irányelvben előírt jogi követelményekkel. 

                                               
1 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről, HL L 206., 1992.7.22.
2 A 97/11/EK és 2003/35/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK tanácsi irányelv az egyes 
köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról. HL L 175., 1985.7.5.
3 BOE 118., 2010.5.14., http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/14/pdfs/BOE-A-2010-7770.pdf


