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Petíciós Bizottság
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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Manuel Rodríguez Blanco spanyol állampolgár által a spanyolországi Asturia régióban 
a Las Fuentes de Narcea y Del Ibias-i természetvédelmi terület létrehozása tárgyában 
benyújtott, 2000 aláírást tartalmazó 448/2003 számú petíció

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója nem ért egyet annak a spanyol törvénynek a jóváhagyásával, amely 
előírja a spanyolországi Asturia régióban a Las Fuentes de Narcea y Del Ibias-i 
természetvédelmi terület létrehozását, mivel úgy véli, hogy ez sérti – az érintett terület 80%-át 
birtokló – magán ingatlantulajdonosok érdekeit, továbbá véleménye szerint az 
környezetvédelmi szempontból felesleges.

2. Elfogadhatóság

 Elfogadhatónak nyilvánítva: 2003. november 28. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 175. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3.  A Bizottságtól február 3-án kapott válasz

Rodríguez Blanco úr kifejezte aggodalmát Asturia regionális kormányzatának azon szándéka 
miatt, hogy a regionális jogszabályok értelmében Las Fuentes del Narcea y del Ibias-t védett 
területté (természetvédelmi területté) minősítse.
E petíciót illetően fontos felhívni a figyelmet arra, hogy – az EK-Szerződés 211. cikke alapján
– a Bizottságnak meg kell bizonyosodnia róla, hogy a tagállamok megfelelően alkalmazzák a 
közösségi jogot. Ennélfogva a Bizottság nem avatkozhat be olyan ügyekbe, amelyek nem 
tartoznak a közösségi jog hatálya alá – mint például védett területek kijelölése a nemzeti és 
regionális jogszabályok értelmében –, mivel e jogosítvány a tagállamok kizárólagos 
hatáskörébe tartozik.

Mindenesetre azoknak, aki úgy gondolják, hogy tulajdon- vagy használati jogukat sérelem 
érte, azzal kell kezdeniük, hogy eljárást indítanak egy nemzeti bíróság előtt.
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4. A Bizottságtól 2005. február 18-án kapott kiegészítő tájékoztatás

A petíció benyújtója kifejezte aggodalmát a „Las Fuentes del Narcea y del Ibias”-i területnek 
Asturia Hercegség regionális jogszabályai értelmében természetvédelmi területté történő 
kijelölése miatt, valamint azokkal a következményekkel kapcsolatban, amelyek az említett 
kijelölés révén a területen található magáningatlanokra nézve jelentkezhetnek.

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 211. cikke alapján a Bizottságnak arról kell 
meggyőződnie, hogy a közösségi jogot helyesen alkalmazzák-e, és nem avatkozhat be a 
nemzeti hatáskörbe tartozó ügyekbe.

A Bizottság megjegyzi, hogy a magántulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos kérdések nem 
tartoznak a közösségi jog hatálya alá. Az EK-Szerződés 295. cikke szerint: „e szerződés nem 
sértheti a tagállamokban fennálló tulajdoni rendet”.

Ebben az esetben a területet a védett területek megőrzéséről szóló 1991. április 5-i 5. törvény1

15. cikke alapján jelölték ki természetvédelmi területté (HL PA 87., 1991.4.17.).

Az említett területnek a spanyol jogszabályok alkalmazásával természetvédelmi területté 
történő kijelölése a tagállam kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Következésképpen a Bizottság e téren nem avatkozhat be.

Ezenkívül a petíció benyújtója azt is panaszolja, hogy a spanyol hatóságok nem tartották be az 
århusi egyezményben és a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 
2003/4/EK irányelvben2, valamint a nyilvánosság részvételéről szóló 2003/35/EK 
irányelvben3 meghatározott kötelezettségeket.

E tekintetben fel kell hívni a figyelmet rá, hogy 1) Spanyolország aláírta az 1998. június 25-i 
århusi egyezményt, de még nem ratifikálta azt, 2) a 2003/4/EK irányelv átültetését a 
tagállamoknak 2005. február 14-ig kell elvégezniük, és 3) a 2003/35/EK irányelv átültetését a 
tagállamoknak 2005. június 25-ig kell elvégezniük. Ennélfogva a közösségi jog állítólagos 
megsértésének időpontjában e jogi eszközök egyike sem kötelező hatályú Spanyolországra 
nézve.

A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférést illetően a petíció benyújtója azt 
panaszolja, hogy a Las Fuentes de Narcea y del Ibias-i természetvédelmi terület létrehozására 
vonatkozó előzetes tervezetet nem tették közzé Asturia Hercegség Hivatalos Lapjában, és ezt 
az információt nem tették az Interneten keresztül sem elérhetővé. A környezeti 
                                               
1 A természetvédelmi területek védelméről szóló 1991. április 5-i 5. törvény (Asturia Hercegség Hivatalos Lapja 
87., 1991.4.17.).
2 A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 41., 2003.2.14., 26. 
o.)
3 A környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a 
nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi 
irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 156., 
2003.6.25., 17. o.).
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információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1990. június 7-i 90/313/EGK irányelv4

jelenleg alkalmazható.
Az irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy hatóságaik az irányelvben meghatározott 
határidőn belül válaszoljanak a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésre 
irányuló kérelmekre. Ez az irányelv azonban nem tartalmaz semmilyen kötelezettséget a 
hatóságokra nézve abban a tekintetben, hogy tevékenyen gondoskodjanak az olyan jellegű 
környezeti információk terjesztéséről, mint amilyen e petíciónak a tárgya. Igaz, hogy a 
90/313/EGK irányelvet hatályon kívül helyező 2003/4/EK irányelv – a fentebb 
megállapítottak szerint – ténylegesen tartalmaz kötelezettségeket a környezeti információk 
tevékeny terjesztésére vonatkozóan, de – amint az fentebb szerepel – ennek az irányelvnek 
2005. február 14-én kell hatályba lépnie.

Ezen indokok alapján tehát csupán az állapítható meg, hogy a spanyol hatóságok nem 
tartották be a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó 
kötelezettségeket.

5. A Bizottságtól 2006. november 10-én kapott kiegészítő tájékoztatás

A Bizottság gondosan megvizsgálta a petíció benyújtója által 2005. december 20-án küldött 
kiegészítő tájékoztatást. A petíció benyújtója többek között kijelenti, hogy a környezeti 
információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2003/4/EK irányelvben1 és a nyilvánosság 
részvételéről szóló 2003/35/EK irányelvben – amely előírja a nyilvánosságnak a környezetre 
vonatkozó egyes tervek és programok kidolgozásában való részvételét2 – előírt tájékoztatásra 
és a nyilvánosság részvételére vonatkozó kötelezettségeket ebben az ügyben az illetékes 
hatóságok nem tartották be.

A Bizottság megerősíti az e petíciós eljárás alatt az egyéb szempontokra vonatkozóan 
folyamatosan kifejtett álláspontját.

Fontos, hogy röviden emlékeztessünk a tényekre. Az asturiai természetvédelmi területek 
megőrzéséről Asturia Hercegség 1991. április 5-i 5. törvénye rendelkezik. E törvény 
alkalmazásában fogadták el a Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias-t
(PORNA) jóváhagyó 1994. május 19-i 38/94. sz. rendeletet. E terv alkalmazásában Asturia 
Hercegség „declaración del Parque Natural de las Fuentas del Narcea, Degana e Ibias”-ról 
szóló 2002. december 13-i 12. törvénye természetvédelmi területté nyilvánítja az e települések
részét képező területeket. Ezek az intézkedések nem csak a kérdéses irányelvek nemzeti 
jogrendekbe történő átültetésére megállapított határidőnél korábbiak, hanem még az említett 
irányelvek elfogadásánál is.

A park gazdasági fejlesztésére vonatkozó irányvonalak meghatározása céljából egy 
fenntartható fejlődési tervvel (PDS) együtt parkhasználati és -kezelési tervet (PRUG) is 
javasoltak és bocsátottak a nyilvánosság elé. A BOPA (Boletín oficial del Principado de 
                                               
4 A környezeti információkhoz való hozzáférés szabadságáról szóló 1990. június 7-i 90/313/EGK tanácsi 
irányelv (HL L 158., 1990.6.23., 56. o.).
1 HL L 41, 2003.2.14., 26-32. o.
2 HL L 156, 2003.6.25., 17-25. o.
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Asturias) 2005.08.18-i 191. számában közzétett 2005. július 25-i „Resolución”-nal a PRUG-
ot és a PDS-t valamennyi érdekelt személy rendelkezésére bocsátották harminc munkanapon 
keresztül az oviedói központi irodában és az érintett településeken. Ezen időtartam alatt 
valamennyi érdekeltnek lehetősége volt rá, hogy bármilyen észrevételt vagy állásfoglalást 
tegyen, és azt megküldje a „Resolución”-ban megadott címre. A petíció benyújtója által 
beadott iratokból kitűnik, hogy e dokumentumok valóban rendelkezésre álltak a megjelölt 
helyeken, és azokról fénymásolatot lehetett kérni. E dokumentumokon nem szerepelt aláírás, 
bélyegző vagy más hivatalos jelzés, és elektronikus úton, digitalizált formában nem voltak 
elérhetők.

A BOPA 2005.10.21-i 244. számában közzétett 2005. szeptember 29-i „Resolución” újabb 
harminc napos határidőt adott. Egyébként a PRUG-ot, a PDS-t, valamint a térképészeti 
mellékleteket Asturia Hercegség honlapján hozzáférhetővé tették.

7. cikkének (1) bekezdésében a 2003/4/EK irányelv előírja, hogy „A tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a hatóságok feladataik szempontjából 
lényeges, birtokukban lévő vagy számukra tárolt környezeti információkat rendszerezzék azok 
aktív és módszeres terjesztése érdekében, különösen – amennyiben ezek az eszközök
rendelkezésre állnak – számítógépes távközlés és/vagy elektronikus technológia segítségével.
A számítógépes távközlési és/vagy elektronikus technológia segítségével rendelkezésre 
bocsátott információnak nem kell tartalmaznia az ezen irányelv hatálybalépése előtt 
keletkezett információt, kivéve akkor, ha az elektronikus formában már rendelkezésre áll.
A tagállamok gondoskodnak róla, hogy a környezeti információk nyilvános távközlési 
hálózatokon könnyen hozzáférhető elektronikus adatbázisok segítségével fokozatosan 
hozzáférhetővé váljanak a nyilvánosság számára”.

Az információ elektronikus úton való elérhetőségének előnyben részesítéséből még nem 
következik, hogy a cikk kötelezővé tenné az elektronikus úton való hozzáférést. Igaz, hogy az 
elektronikus hozzáférés a petíció benyújtója által mottóul írt előnyöket nyújtja, azonban a 
jelenlegi helyzetben a nyilvánossá tétel más formái is elfogadhatók, mivel azok segítségével a 
nyilvánosság megfelelően tájékoztatható. Bárhogy legyen is, az illetékes hatóságok egy web-
oldalon is a nyilvánosság rendelkezésére bocsátották a kért információt, és új határidőt 
nyitottak az észrevételek és állásfoglalások megtételéhez. Nem lehet kijelenteni, hogy a 
BOPA-ban megjelent első közzétételt követően megfogalmazott észrevételeket az illetékes 
hatóság ne venné figyelembe, mivel a hatóságok és az állampolgárok közötti kapcsolatoknak 
a jóhiszeműségen és a kölcsönös bizalmon kell alapulniuk.

Emlékeztetni kell rá, hogy amennyiben a nyilvánosság részvétele szükséges, az érintett 
nyilvánosságot megfelelő felhívással az eljárás elején hatékonyan és kellő időben tájékoztatni 
kell. Ésszerű határidőket kell megszabni annak biztosítása érdekében, hogy minden érdekelt 
írásban – vagy, ha indokolt, szóban – benyújthassa észrevételeit. A határozathozatalkor a 
nyilvánosság részvételének eredményeit kellően figyelembe kell venni. A határozathozatalt 
követően a nyilvánosságot megfelelő módon haladéktalanul tájékoztatni kell.

A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján nem lehet arra a következtetésre jutni, 
hogy a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésre és a nyilvánosság részvételére 
vonatkozó kötelezettségeket ebben az ügyben a spanyol hatóságok nem tartották be.
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