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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

José Manuel Dolón García spanyol állampolgár által benyújtott 0071/2006. sz petíció a 
különböző környezetvédelmi irányelveknek a Torrevieja önkormányzata által a „Punta 
la Víbora”-nál megkezdett strandfürdő és szabadidőpark építése miatti, vélelmezett 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Torrevieja-ban települési tanácsnok, a település által a La Mata és a 
Torrevieja laguna természetvédelmi területe közvetlen közelében a tengerpartért felelős 
spanyol hatóság jóváhagyása vagy engedélye nélkül megkezdett „Parque de Relajación-
Balneario de Lodos” strandfürdő és szabadidőpark építése ellen tiltakozik. A települési 
önkormányzat területrendezési politikája növekvő mértékben pusztította a természetvédelmi 
területet, amely egy madárvédelmi területnek is része. Paradox módon Torrevieja 
polgármestere egyben a természetvédelmi terület igazgatótanácsának elnöke is volt. A 
közelmúltban a kérdéses projekttel kapcsolatban jóváhagyták a parkot körülvevő terület több 
mint 1 700 000 négyzetméterének átminősítését, továbbá lakóépületek építését. A 
tengerpartért felelős hatóság pillanatnyilag szünetelteti a projektet, és – sajtóhírek szerint – a 
polgármester adminisztratív lépéseket helyezett kilátásba a döntéssel kapcsolatban. A petíció 
benyújtójának panasza szerint a Generalitat Valenciana ezzel nem csak a madarak védelméről 
szóló irányelv, de az egyéb európai környezetvédelmi irányelvek megsértését is jóváhagyta. A 
közönség tájékoztatása vagy bevonása nem történt meg, a környezetvédelmi hatástanulmányt 
nem tették hozzáférhetővé, továbbá semmiféle közbeszerzési eljárásra nem került sor. A 
petíció benyújtója ezzel kapcsolatban bírálja a spanyol központi kormány passzív és 
határozatlan hozzáállását is, amelynek köszönhetően egy épületet már be is fejeztek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. május 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. november 10-én kapott válasz.
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A petíció

A petíció benyújtója, aki Torrevieja képviselőtestületében (Alicante) települési tanácsnok, azt 
állítja, hogy a „Parque de Relajación-Balneario de Lodos” strandfürdő Torrevieja 
képviselőtestülete kezdeményezésében történő építését a spanyol jogszabályok által 
megkívánt jóváhagyás és a szükséges engedélyek nélkül kezdték meg.

Ez a strandfürdő a „Lagunas de la Mata y Torrevieja” természetvédelmi területe közelében 
helyezkedne el, és a petíció benyújtója úgy véli, hogy ez a vizes élőhely eróziójához vezetne, 
tehát a vadmadarak védelméről szóló 79/409/EGK1 irányelv megsértését jelentené. A petíció 
benyújtója a városi tanács politikájára is felhívja a figyelmet, amely állítólag a 
természetvédelmi területen lévő földek átminősítéséhez és új lakóépületek építéséhez fog 
vezetni.

Azt is elmondja, hogy a projektet környezeti hatástanulmány nélkül hagyták jóvá, és nem 
tájékoztatták róla a nyilvánosságot. Ezért a petíció benyújtója azt állítja, hogy a környezeti 
hatástanulmányra vonatkozó európai jogszabályokat is megsértették.

A tengerpartért felelős hatóság pillanatnyilag szünetelteti a projekt építését arra hivatkozással, 
hogy az nincs összhangban a tengerpartra vonatkozó spanyol jogszabályi rendelkezésekkel.

Végül, a petíció benyújtója bírálja a spanyol központi kormány passzív hozzáállását is, 
amelynek köszönhetően egy épületet már be is fejeztek.

A Bizottság petícióhoz fűzött észrevételei

A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a madarak védelméről szóló irányelvet (79/409/EGK 
irányelv), és különösen annak 3. cikkét nem alkalmazzák megfelelően. A petíció 
benyújtójának érvei az Európai Bíróságnak a Hollandia elleni, a madarak védelméről szóló 
irányelv alapján történő különleges madárvédelmi területek (KMT) megfelelő kijelölésének 
hiányára vonatkozó, C-3/96. sz. ügyben hozott 1998. május 19-i ítéletén alapulnak.

A spanyol hatóságok azonban a madarak védelméről szóló irányelvnek megfelelően 
különleges madárvédelmi területnek jelölték ki a projekt által lehetségesen érintett területet 
(ES0000059 terület: „Lagunas de la Mata y Torrevieja”). Ennek a területnek a közösségi 
jelentőségű területté nyilvánítását is javasolták a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő 
állatok és növények védelméről szóló 92/43/ EGK2 tanácsi irányelv (Élőhelyvédelmi 
Irányelv) alapján. Ezért a különleges madárvédelmi területek nem megfelelő hollandiai 
kijelölésére vonatkozó korábbi bírósági ítélet nem alkalmazható ebben az ügyben.
A projektnek a madarak védelméről szóló irányelvnek megfelelően kijelölt területre gyakorolt 
hatása vonatkozásában az Élőhelyvédelmi Irányelv 6. cikke alkalmazandó. Ez azt jelenti, 
hogy megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden olyan projekt tekintetében, amely 
valószínűleg jelentős hatással lesz egy kijelölt területre. A vizsgálat eredményét figyelembe 

  
1 HL L 103., 1979.4.25.
2 HL L 206., 1992.7.22.
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véve az illetékes hatóságok csak azután hagyják jóvá az érintett tervet vagy programot, ha 
megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett természeti 
terület épségét. Amennyiben a természeti területre gyakorolt hatások vizsgálatának 
kedvezőtlen eredménye ellenére valamely elsődlegesen fontos, társadalmi vagy gazdasági 
jellegű közösségi érdekre figyelemmel – alternatív megoldás hiányában – mégis végre kell 
hajtani egy tervet vagy programot, a tagállam minden szükséges kiegyenlítő intézkedést 
megtesz a Natura 2000 általános egységességének megóvása érdekében.

A petícióban foglalt információkból kitűnik, hogy a Regionális Környezetvédelmi 
Minisztérium vizsgálatot folytatott a projekt környezetre gyakorolt hatásaira vonatkozóan, és 
számos feltétel és intézkedés teljesítése és megtétele mellett elfogadhatónak tartotta azt. A 
petíció benyújtója által biztosított információk alapján nem állapítható meg, hogy nem 
alkalmazzák megfelelően a madarak védelméről szóló irányelv rendelkezéseit.

A projektek környezeti hatástanulmányára vonatkozó követelményeket a 97/11/EK1

irányelvvel és a 2003/35/EK2 irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK3 irányelv (KHV irányelv) 
fekteti le. A petíció benyújtója által hivatkozott projekt a II. sz. melléklet 12 c) vagy 10 b) 
pontjának hatálya alá tartozhat. A II. sz. mellékletben felsorolt projektek tekintetében
esetenkénti vizsgálattal illetve bizonyos küszöbértékek vagy szempontok alapján a tagállamok 
határozzák meg, hogy a projektet vizsgálat alá kell-e vetni, annak a környezetre gyakorolt 
valószínű, jelentős hatásai miatt. Abban az esetben, amikor egy illetékes hatóság megállapítja, 
hogy a projekt jelentős hatást fog gyakorolni a környezetére, környezeti hatástanulmányt kell 
végezni.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a projektet a környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata 
nélkül hagyták jóvá és hogy nem tájékoztatták róla a nyilvánosságot. Úgy tűnik, hogy ezt az 
állítást nem támasztják alá a petícióhoz csatolt információk, amelyek megemlítik, hogy 2003 
januárjában nyilatkozatot tettek a környezetre gyakorolt hatásokról. A csatolt dokumentumok 
azt is igazolják, hogy a nyilvánosságot is tájékoztatták.

Végkövetkeztetés

A petíció benyújtója által biztosított információk alapján a Bizottság úgy véli, hogy nincs 
egyértelmű bizonyíték a vonatkozó EU-jogszabályok megsértésére a „Parque de Relajación-
Balneario de lodos” projekt vonatkozásában.
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