
CM\907451HU.doc PE472.142v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

27.6.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Manuel Garcia Orellana spanyol állampolgár által benyújtott 0021/2011. 
számú petíció a Kasztília-La Mancha-i autópálya építéséről

Celestino Huete Martínez spanyol állampolgár által az „Asociación Colectivo 
espartal en Acción de Valdemoro” szervezet nevében benyújtott 0198/2011. 
számú petíció a toledói La Sagrában (Spanyolország) a környezetvédelmi 
előírások állítólagos be nem tartásáról

1. A 0021/2011. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a Kasztília-La Mancha-i autópálya építése veszélyezteti a 
„Natura 2000” hálózat keretében védettséget élvező növény- és állatvilágot. Az építkezést a 
Castilla-La Mancha Hivatalos Közlönyében 2007. február 12-én kihirdetett határozattal 
engedélyezték. A petíció benyújtója több olyan természetes növény- és madárélőhelyet is 
felsorol, amelyek az említett határozat nyomán veszélybe kerültek.

A 0198/2011. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtói egy nagysebességű közút építéséről számolnak be a Kasztília-La Mancha 
autonóm közösség Toledo megyéjében található La Sagrában (Spanyolország). Kifejtik, hogy 
az építkezés a régióban közvetlenül veszélyezteti az ibériai félszigeten jellemző fajok számos 
természetes élőhelyét, továbbá súlyosan károsítja az emberi egészséget is.

2. Elfogadhatóság

A 0021/2011. számú petíció vonatkozásában
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

A 0198/2011. számú petíció vonatkozásában
Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. május 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

A Bizottság megállapítja, hogy az ES4250009. sz. „Yesares del Valle del Tajo” elnevezésű 
közösségi jelentőségű területet a Tanács 92/43/EK irányelv1 rendelkezései alapján jelölték ki.

Az élőhelyekről szóló irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerint minden olyan tervnek vagy 
projektnek, amely valószínűleg negatív hatást gyakorol a „Natura 2000” területeire, megfelelő 
vizsgálaton kell átmennie az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzések 
figyelembevételével. A természeti területre gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét 
figyelembe véve az illetékes nemzeti hatóságok csak azután hagyják jóvá az adott tervet vagy 
projektet, ha megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett 
természeti területek épségét. Ha ez nem állapítható meg, a tervre vagy a projektre csak az 
irányelv 6. cikkének (4) bekezdésében meghatározott kivételes feltételek mellett kerülhet sor, 
továbbá megfelelő kompenzációs intézkedések végrehajtása szükséges.

A Bizottság kapcsolatba fog lépni a spanyol hatóságokkal, hogy pontosabb felvilágosítást 
kérjen arról, hogy ebben az esetben hogyan alkalmazták az élőhelyekről szóló irányelv 6. 
cikkében foglalt rendelkezéseket.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2012. június 27. (REV)

A 21/2011. és a 198/2011. számú petíció vonatkozásában

A Bizottság a spanyol hatóságoktól ez ideáig két alkalommal kért részletesebb felvilágosítást 
az élőhelyekről szóló irányelv2 6. cikkében foglalt rendelkezések végrehajtásáról a következő 
projektre vonatkozóan: „a La Sagra autópálya II. építési szakaszának módosítása a 11−15. 
kilométer közötti szakaszon, Borox településen”

Az illetékes spanyol hatóságok válaszaikban kifejtették, hogy a kiválasztott (II. számú) 
alternatíva milyen hatást gyakorolna az ES4250009. sz. „Yesares del Valle del Tajo” 
elnevezésű közösségi jelentőségű területre. Az illetékes hatóságok arra a következtetésre 
jutottak, hogy a projekt hatása a közösségi jelentőségű élőhelyekre nem tekinthető 
jelentősnek, beleértve az olyan kiemelt jelentőségű élőhelyeket, mint az 1510-es számú 
Mediterrán sós sztyeppeket (Limonietalia) és az 1520-as számú Ibériai kalciumszulfátos 
sztyeppeket (Gypsophiletalia). A Natura 2000 illetékes hatósága („Organismo Autónomo 
Espacios Naturales de Castila La-Mancha”) által kiadott jelentés szerint az élőhelyeknek csak 
kisebb, elszórt részei érintettek, nem pedig a szóban forgó természetes élőhelytípusok 
                                               
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 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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nagyobb, kifejlett területei. 

Ezért a spanyol hatóságok úgy vélik, hogy az autópálya nyomvonala nem befolyásolja 
hátrányosan a természeti terület épségét. Következtetésképpen az élőhelyvédelmi irányelv. 6. 
cikkének (4) bekezdésében szereplő rendelkezések nem alkalmazhatók a jelen esetben. A 
spanyol hatóságok felismerték, hogy félreértéseket szülhet, ha „kompenzációs intézkedések” 
elnevezéssel illetik azokat a javasolt intézkedéseket, melyek az élőhelyek sértetlenségét 
biztosítják, valamint azt, hogy a félreértések elkerülése érdekében az ilyen jellegű 
intézkedéseket „kiegészítő intézkedéseknek” kell nevezni.

Az illetékes hatóságok azt is hozzátették, hogy a „Yesares del Valle del Tajo” elnevezésű 
közösségi jelentőségű természeti területen az autópálya-szakasz építését 2011. november 24-
én felfüggesztették.

Következtetések 

Tekintettel az illetékes hatóságok által nyújtott tájékoztatásra, a Bizottságnak jelenleg nincs 
bizonyítéka arra, hogy az élőhelyekről szóló irányelv rendelkezéseit nem tartották be.


