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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a keleti körgyűrű megépítése egy egyedülálló tájat fog 
tönkretenni Granadában, és az Alhambrát is hátrányosan érinti. Az említett munkálatokra 
vonatkozóan – az andalúziai területrendezési tervnek (Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía, POTA) megfelelően – tájékoztatást függesztettek ki és környezeti hatásvizsgálat is 
készült. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a körgyűrű nyomvonala a növény- és állatvilág 
szempontjából kiemelkedő fontosságú területen halad át, és nem felel meg az élőhelyvédelmi 
irányelv rendelkezéseinek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. október 8.

A petíció benyújtója Albaicín és Sacromonte lakosai nevében („Vecinos de Albaicín y 
Sacromonte, Granada”) tiltakozását fejezi ki a spanyolországi Andalúz Autonóm Közösség 
Granada városának területén egy új keleti körgyűrű építésére irányuló projekttel kapcsolatban.

A petíció benyújtója kiemeli, hogy ez a regionális kormány által támogatott autópálya-projekt 
egy egyedülálló táj rombolását fogja eredményezni, érintve az Alhambra műemléképületet is.  
A petíció benyújtója aggályainak ad hangot e projekt környezetre gyakorolt lényeges negatív 
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hatásával kapcsolatban. Jelzi, hogy a tervezett autópályát a növény- és állatvilága 
szempontjából különösen jelentős területen vezetik át. A petíció benyújtója szerint ez az új 
körgyűrű nem fogja megoldani a terület közlekedési és kommunikációs problémáit.

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy ebben az esetben vélhetően nem megfelelően 
alkalmazták az EU környezetvédelmi jogszabályait, különösen ami a környezeti 
hatásvizsgálatot és a nyilvánosság részvételét illeti.

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által adott információkat a szóban forgó 
ügyben esetlegesen alkalmazandó uniós környezetvédelmi jog fényében.

A módosított 85/337/EGK irányelv1 (a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-
irányelv) egyes köz- és magánprojektek esetében környezeti hatásvizsgálat elvégzését írja elő. 
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 környezeti hatásvizsgálatnak vetik-e alá.
Megjegyzendő, hogy az autópályák és gyorsforgalmi utak építésére irányuló projektek az 
irányelv I. mellékletének 7b. pontjában szerepelnek, és így rájuk nézve kötelező a KHV 
elvégzése.

A KHV-eljárás biztosítja, hogy sor kerül a projektekkel járó környezeti következmények 
azonosítására és felmérésére, még mielõtt az illetékes hatóság kiadná az engedélyt. A 
nyilvánosság is kifejtheti véleményét, és minden konzultációt figyelembe kell venni. A 
nyilvánosságot továbbá az engedély tartalmáról is tájékoztatni kell.

Másrészrõl, ha ez a körgyûrûprojekt a közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos állami terv 
vagy program része, a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv2 (amely a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló 
irányelvként, vagy SKV-irányelvként is ismert) rendelkezései szintén alkalmazandók 
lehetnek.

Az EU természetvédelmi irányelveivel kapcsolatban (a 2009/147/EK madárvédelmi irányelv3

és a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv4) meg kell jegyezni, hogy azok akkor 
alkalmazandók, ha a szóban forgó projekt jelentős hatást gyakorolhat valamely Natura 2000 
területre.
Az ügy részleteinek megismerése és a petícióban felvetett kérdések vizsgálata érdekében a 
Bizottság levelet küldött a spanyol hatóságoknak, amelyben információt kért az uniós jog 
értelmében fennálló, vonatkozó követelmények teljesítéséről.

                                               
1 A 97/11/EK irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14.), a 2003/35/EK irányelvvel (HL L 156., 2003.6.25.) és a 
2009/31/EK irányelvvel (HL L 140., 2009.6.5.) módosított 85/337/EGK irányelv (HL L 175., 1985.7.5.).
2 2001/42/EK irányelv, HL L 197., 2001.7.21.
3 A vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelvet (HL L 103., 
1979.4.25.) kodifikáló 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a vadon élő 
madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26.).
4 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.).
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A Bizottság tájékoztatást kért az illetékes spanyol hatóságoktól arra vonatkozóan, hogy ez 
esetben miként teljesültek az uniós környezetvédelmi jogszabályokban foglalt, vonatkozó 
követelmények. A Bizottság mindenekelőtt azt kívánta megtudakolni a spanyol hatóságoktól, 
hogy milyen formában alkalmazták a KHV- és az SKV-irányelv, valamint a természetvédelmi 
irányelvek rendelkezéseit.

A Petíciós Bizottságot tájékoztatni fogják az ügy esetleges további fejleményeiről.

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

A Bizottság észrevételei

Korábbi közleményében a Bizottságnak alkalma volt tájékoztatni az Európai Parlament 
Petíciós Bizottságát az ebben az esetben esetleg alkalmazandó európai uniós 
környezetvédelmi jogszabályokról, Ezek a 85/337/EGK1 (környezeti hatásvizsgálatról szóló) 
és a 2001/42/EK2 (stratégiai környezeti vizsgálatról szóló) irányelvek.  Másfelől a közösségi 
természetvédelmi irányelvek: a 79/409/EGK3 (madárvédelmi) és a 92/43/EGK4

(élőhelyvédelmi) irányelv alkalmazása is felmerül abban az esetben, ha e projekt jelentős 
hatást gyakorolna a Natura 2000 hálózatra.

A bizottsági szolgálatok megkeresték a spanyol hatóságokat, hogy kikérjék észrevételeiket a 
petíció benyújtója által kifogásolt tényekről, valamint az uniós környezetvédelmi 
jogszabályok ebben az esetben való alkalmazásáról.

A bizottsági szolgálatok kérésére válaszul a spanyol hatóságok megküldték az Andalúz 
Autonóm Közösség által e témában készített jelentést.

Összességében a spanyol hatóságok kifejtik az autópálya-projekt (Ronda Este Metropolitana 
de Granada) főbb jellemzőit, előzményeit és a mostanáig megtett közigazgatási és 
környezetvédelmi lépéseket. Ismertetik továbbá az uniós környezetvédelmi jogszabályokból 
fakadó kötelezettségek helyes alkalmazása érdekében elfogadott intézkedéseket.

A spanyol hatóságok közölték, hogy az Építésügyi és Lakásügyi Regionális Főosztály a 2007. 
január 25-i rendelettel kezdte meg e projekt elkészítését, amelynek célja, hogy Granada város 
közlekedésének és elérhetőségének javítása érdekében az A-92-es autópályát összekössék az 
A-395-ös úttal. A regionális hatóságok kifejtik, hogy az első szakaszban 6 folyosót és 
összesen 10 lehetséges nyomvonalat vizsgáltak. Később a 6., 7. és 8. megoldást választották. 
A második szakaszban a gazdasági, területi és környezetvédelmi szempontok 
                                               
1 A Tanács 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról; módosította a 97/11/EK, a 2003/35/EK és a 2009/31/EK 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.).
2 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.).
3 A Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről. A 2009/147/EK 
irányelvvel (2009. november 30.) egységes változatba foglalt szöveg, HL L 20., 2010.1.26.
4 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.
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figyelembevételével a 6. megoldásra esett a választás.

Az eredeti projekt (Estudio Informativo) nyilvános konzultációjának szakaszát a Junta de 
Andalucía hivatalos lapjának (BOJA) 2009. április 7-i számában közzétett hirdetménnyel 
indították el. A beérkezett észrevételeket figyelembe vették. Meg kell említeni az Alhambra 
kezeléséért és védelméért felelős szervezet (Patronato de l'Alhambra) véleményét, amelyben 
a szervezet fenntartásainak adott hangot amiatt, hogy egy világörökség részét képező 
műemlék közel esik a tervezett autópályához. A regionális hatóságok kifejtik, hogy a 
projektgazda ezzel kapcsolatban az UNESCO-val is konzultált.

A regionális hatóságok kifejtik, hogy a BOJA 2009. szeptember 25-i számában közzétett 
hirdetmény útján újabb egy hónapos nyilvános konzultációs szakaszt indítottak el. A 
regionális hatóságok hozzáteszik, hogy a sorra került megbeszéléseket, valamint a 
projektgazda és a különböző érintett regionális főosztályok (építésügyi, környezetvédelmi és 
kulturális) által végrehajtott terepszemléket követően úgy döntöttek, hogy a projekt által a 
tájra gyakorolt környezeti hatás további csökkentése érdekében kiigazítják a kiválasztott 
nyomvonalat. Végül a 6TA elnevezésű megoldás mellett döntöttek.

A regionális hatóságok elmondták, hogy a módosított környezeti hatástanulmányt 
2011. április 11-én megküldték a Regionális Környezetvédelmi Főosztály Granadai 
Tartományi Kirendeltségének.

A regionális hatóság közölték, hogy a jövőbeli Ronda Este Metropolitana de Granada végül 
kijelölt nyomvonala körülbelül 11,2 km hosszú lesz. Célja, hogy kiszolgálja a térség több 
mint 400 000 lakosát. A regionális hatóságok hangsúlyozzák, hogy ez az új infrastruktúra a 
lehető legkisebb környezeti hatás mellett járul majd hozzá Granada vonzáskörzete 
közlekedési problémáinak megoldásához.

Meg kell jegyezni, hogy a szóban forgó projektet környezeti hatásvizsgálati eljárásnak 
vetették alá a 7/1994. számú regionális környezetvédelmi törvény értelmében. Az autópálya-
projektre ezt a törvényt kell alkalmazni, mivel a projektet 2007-ben, azaz a környezet 
minőségének integrált kezeléséről szóló 7/2007. számú, jelenleg hatályos regionális törvény 
hatálybalépése előtt indították. Ez a regionális jogszabály ülteti át a 85/337/EGK irányelvet. 
Ez a környezeti hatásvizsgálati eljárás még folyamatban van.

Másfelől a spanyol hatóságok közölték, hogy ez az autópálya-projekt szerepel az Andalúzia 
fenntartható közlekedésére vonatkozó infrastrukturális tervben (PISTA 2007–2013), amelyet 
a szeptember 16-i 457/2008. számú rendelet hagyott jóvá. Erre az infrastrukturális tervre 
vonatkozóan stratégiai környezeti vizsgálatot végeztek a 2001/42/EK irányelvnek 
megfelelően.

A közösségi természetvédelmi irányelveket: a 79/409/EGK (madárvédelmi) és a 92/43/EGK 
(élőhelyvédelmi) irányelvet tekintve meg kell jegyezni, hogy e projekt nem gyakorol káros 
hatást a Natura 2000 hálózatra. Ezek az irányelvek ebben az esetben ezért nem 
alkalmazandók.

Következtetések
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Az alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályok fényében, valamint a spanyol 
hatóságok válaszának figyelembevétele mellett a bizottsági szolgálatok megvizsgálták a 
petíció benyújtója által a Ronda Este Metropolitana de Granada autópálya-projekttel 
kapcsolatosan szolgáltatott érveket és információkat.

Az iratok vizsgálatából kitűnik, hogy az illetékes spanyol hatóságok intézkedéseket hoztak a 
2001/42/EK és a 85/337/EGK irányelvből fakadó kötelezettségek végrehajtása érdekében.

Mindenesetre a projekt jelenleg környezeti hatásvizsgálati eljárás tárgyát képezi, amely még 
folyamatban van. Következésképpen a spanyol hatóságok még nem engedélyezték a szóban 
forgó projektet.

Összefoglalva, az iratok elemzése alapján nem állapítható meg az alkalmazandó uniós 
környezetvédelmi jogszabályok megsértése. Ezért nincs olyan tényező, amely indokolná ebben 
az ügyben a Bizottság további fellépését.


