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Tárgy: Maximina Canseco Prieto spanyol állampolgár által a Partido dos Socialistas 
de Galicia nevében benyújtott 1779/2008 számú, 2 aláírást tartalmazó petíció 
a Lor folyó völgyében (Lugo, Spanyolország) egy autópálya megépítésének 
tervéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói az A-76 autópályának a Lor folyó völgyében vezető útvonala 
(Ponferrada–Monforte–Orense) ellen tiltakoznak. Az útvonal terve e pillanatban a nyilvános 
konzultáció szakaszában tart (BOE 215, 2008. szeptember 5.), és a petíció benyújtói 
kifogásolták az említett útvonalat. Véleményük szerint a Fejlesztési Minisztérium által 
választott útvonal (Lor folyó 2.) jelentős zajhatással van a környezetre (élőhelyvédelmi 
irányelv), a Lor folyó vízgyűjtőjére, és jelentős hatást gyakorol a területen átkelő vadon élő 
állatfajokra. Kérik, hogy válasszák a Lor 3. útvonalat, amely kisebb környezeti hatást fejt ki, 
és a völgy vadon élő állatfajai fejlődésével jobban összeegyeztethető.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A petíció benyújtói tiltakoznak az A-76-os autópálya tervezett nyomvonala ellen (Ponferrada–
Monforte–Orense), mégpedig a Lor folyó völgyét átszelő szakasszal összefüggésben, a 
spanyolországi Galiciai Autonóm Közösség Lugo tartományának területén.
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A szóban forgó projekt gazdája a Fejlesztési Minisztérium. A petíció benyújtói 
aggodalmuknak adnak hangot a projekt által a természeti környezetre, a tájjellegre és a helyi 
lakosokra gyakorolt esetlegesen kedvezőtlen hatások miatt. Mindenekelőtt a „Río Lor-2” 
alternatíva ellen tiltakoznak, amelyre eredetileg a projektgazda választása esett.

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtói által rendelkezésre bocsátott információkat a 
szóban forgó ügyben esetlegesen alkalmazandó közösségi jogszabályok fényében.

A 97/11/EK irányelvvel1 és a 2003/35/EK irányelvvel2 módosított 85/337/EGK irányelv3 (a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló 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, amelyeket minden 
esetben alá kell vetni KHV eljárásnak, valamint a II. melléklet szerinti projektek között, 
amelyek vonatkozásában a tagállamok eseti alapon végzett vizsgálatok révén és/vagy az 
irányelvet a nemzeti jogba átültető jogszabályokban meghatározott küszöbértékek vagy 
kritériumok alapján határoznak arról, hogy a projektet környezeti hatásvizsgálatnak vetik-e 
alá. Az autópálya-építési projektek szerepelnek az irányelv I. mellékletének 7b. pontjában, 
ezért esetükben a KHV elvégzése kötelező.

A KHV eljárás biztosítja, hogy sor kerül a projektekkel járó környezeti következmények 
azonosítására és felmérésére, még mielőtt az adott projektet az illetékes hatóság engedélyezné 
(azaz kiadná az engedélyt). A lakosságnak is módjában áll véleményt nyilvánítani, és 
valamennyi konzultáció eredményét figyelembe kell venni. A lakosságot továbbá tájékoztatni 
kell az engedély tartalmáról.

Ami a természetvédelmi irányelveket illeti (a 79/409/EGK madárvédelmi irányelv4 és a 
92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv5), amennyiben a kérdéses projekt várhatóan kedvezőtlen 
hatást gyakorol egy Natura 2000 hálózathoz tartozó területre, az élőhelyvédelmi irányelv 6. 
cikkében foglalt védintézkedések alkalmazandók a szóban forgó esetre. Meg kell jegyezni, 
hogy a KHV eljárás hasznos eszköznek bizonyulhat az élőhelyvédelmi irányelv 
követelményeinek alkalmazása terén.

A petíció benyújtói által szolgáltatott információk alapján úgy tűnik, hogy a szóban forgó 
projekttel összefüggésben megvalósult a nyilvános konzultációk szakasza, ugyanakkor nem 
világos, hogy sor került-e már a KHV eljárás elvégzésére. Annak érdekében, hogy 
megismerjék az ügy részleteit és kivizsgálják a petícióban felvetett kérdéseket, a Bizottság 
szolgálatai levelet intéztek a spanyol hatóságokhoz, amelyben tájékoztatást kértek tőlük a 
közösségi környezetvédelmi jogszabályok értelmében fennálló, vonatkozó követelmények 
teljesítésével kapcsolatban.

A Bizottság tájékoztatást kért az illetékes spanyol hatóságoktól arra vonatkozóan, hogy ez 

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5.
2 HL L 73., 1997.3.14.
3 HL L 156., 2003.6.25.
4 HL L 103., 1979.4.25.
5 HL L 206., 1992.7.22.
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esetben miként teljesültek a közösségi környezetvédelmi jogszabályokban foglalt, vonatkozó 
követelmények. A Bizottság mindenekelőtt azt kívánta megtudni a spanyol hatóságoktól, 
hogy milyen formában alkalmazták a KHV- és az élőhelyvédelmi irányelv rendelkezéseit.
A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az ügy minden további fejleményéről.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. március 29.

Korábbi közleményében a Bizottságnak alkalma volt tájékoztatni az Európai Parlament 
Petíciós Bizottságát az ebben az esetben esetleg alkalmazandó európai uniós 
környezetvédelmi jogszabályokról,  különösen a 85/337/EGK1 (környezeti hatásvizsgálatról 
szóló), a 79/409/EGK (madárvédelmi) és a 92/43/EGK (élőhelyvédelmi) irányelvből fakadó 
kötelezettségekről.

A 85/337/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy az engedély megadása 
előtt kötelező a többek között a jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a 
környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek engedélyezése, és esetükben 
hatásvizsgálatot kell végezni.  Az autópálya-építési projekteket az irányelv I. mellékletének 
7b. pontja tartalmazza, ezért ezek esetén kötelező környezeti hatásvizsgálati eljárást 
lefolytatni.  Alkalmat kell biztosítani, hogy a nyilvánosság, valamint a különböző illetékes 
hatóságok, beleértve a környezetvédelmi hatóságokat is, véleményt nyilváníthassanak.  A 
konzultációk minden eredményét figyelembe kell venni. A nyilvánosságot ezt követően 
megfelelően tájékoztatni kell.

A környezeti hatásvizsgálati eljárás a 85/337/EGK irányelv értelmében az élőhelyvédelmi 
irányelv 6. cikkében foglalt rendelkezések végrehajtására is felhasználható.  Tulajdonképpen 
beigazolódott, hogy a szóban forgó autópálya-projekt jelentős hatást gyakorolhat a Natura 
2000 hálózatra, ezért nélkülözhetetlen e tekintetben egy megfelelő vizsgálat elvégzése.

Meg kell jegyezni, hogy a projektgazda az Építési Beruházásokkal foglalkozó és Közlekedési 
Minisztérium (Ministerio de Fomento), azaz az állam általános közigazgatási szerve. A 
rendelkezésre álló információk szerint az érintett autópálya-projekt esetén jelenleg 
folyamatban van egy formális környezeti hatásvizsgálati eljárás.

Meg kell jegyezni, hogy a 85/337/EGK irányelvet spanyol jogrendbe átültető jogszabály 
értelmében a környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezetvédelmi hatóság által hozott, 
környezeti hatásokról szóló nyilatkozatnak nevezett határozattal zárul.  E nyilatkozat 
természetesen megelőzi a szóban forgó projekt esetleges engedélyezését.

Az iratokból kiderül, hogy a különböző illetékes közigazgatási hatóságok közötti konzultáció 
szakasza még nem zárult le. A Galiciai Autonóm Közösség természetvédelemért felelős 
környezetvédelmi hatóságainak véleményét követően a környezetvédelmi minisztérium 
kiegészítő információkat kért a projektgazdától.  Ezért a Környezetvédelmi Minisztérium még 
nem adott ki környezeti hatásokról szóló nyilatkozatot a szóban forgó projektre nézve.

                                               
1 A 97/11/EK, a 2003/35/EK és a 2009/31/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv. HL L 175., 
1985.7.5; HL L 73., 1997.3.14.; HL L 156., 2003.6.25.; HL L 140.,2009.6.5.
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Következtetés

A spanyol hatóságok jelenleg alkalmazzák az alkalmazandó közösségi környezetvédelmi 
irányelvek rendelkezéseit. A projekt esetében környezeti hatásvizsgálati eljárás van folyamatban. 
A spanyol hatóságok e tekintetben még nem hoztak határozatot. Az ügyirat vizsgálata alapján e 
szakaszban ezért nem állapítható meg az uniós környezetvédelmi jog megsértése.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. október 26. (REV II)

A rendelkezésre álló információk alapján az északnyugat-spanyolországi A-76 (Ponferrada-
Monforte-Orense) autópálya tervéhez kapcsolódó környezetvédelmi hatásvizsgálat még 
folyamatban van. A spanyol hatóságok e tekintetben még nem hoztak határozatot.

Az adatok szerint tehát az illetékes spanyol hatóságok az alkalmazandó környezetvédelmi 
irányelvekhez kapcsolódó rendelkezések végrehajtásával foglalkoznak.


