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Tárgy: Az Adolfo Barrena Salces, spanyol állampolgár által benyújtott 1017/2006 sz.
petíció az aragóniai térségben végrehajtandó urbanizációs projektek megfelelő 
környezeti hatásvizsgálatának hiányáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója bírál számos, a spanyolországi Aragóniában már folyamatban lévő vagy 
tervezett urbanizációs projektet, azt kifogásolva, hogy azokat a környezet vagy a vízellátás 
veszélyeinek kellő figyelembevétele nélkül hagyták jóvá. A petíció benyújtója azt állítja, 
hogy a 11/1992. számú törvény alapján létrehozott általános várostervezési osztályokról 
bebizonyosodott, hogy képtelenek kezelni az indokolatlan fejlesztéshez vezető városi 
visszaéléseket. A petíció benyújtója különösen az El Pirineo Aragonés projektre utal, amely a 
Castanesa-völgyben egy új síterep és három új golfpálya megépítésére, valamint Zaragoza 
környékének urbanizációjára irányul. A petíció benyújtója megemlíti az LRAU néven ismert, 
a valenciai földtörvénnyel való állítólagos visszaélésről szóló Fortou-jelentést, és úgy véli, 
hogy hasonló problémák léteznek Aragóniában is. Arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
vizsgáltassa ki ezt a helyzetet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. május 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. szeptember 21-én kapott válasz.

A petíció

A petíció benyújtója – aki Aragóniában az „Izquierda Unida” (Egyesült Baloldal) politikai
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párt általános koordinátora – petíciót küldött az Európai Parlamenthez, amelyben az Aragónia 
(Spanyolország) regionális kormánya által kialakított városfejlesztési politikával kapcsolatban 
emel panaszt. Úgy véli, hogy az LRAU-ként (a városfejlesztési tevékenységeket szabályozó 
6/1994 sz. törvény – Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) ismert valenciai 
földtörvénnyel való állítólagos visszaélésről szóló „Fourtou-jelentésnek” és az európai 
polgárokra gyakorolt hatásának az aragóniai régió városfejlesztési politikájára is vonatkoznia 
kell.

A petíció benyújtója arról számol be, hogy sok városfejlesztési tevékenységet terveznek, 
amelyek a táj pusztításával és vízkészlet-problémák előidézésével hatással lesznek a 
hegyvidéki területekre. Példaként említi a Catanesa völgyben tervezett projektet, amelynek 
2300 lakás, hotelek, parkolók, síliftek és sípályák, golfpályák stb. képezik a részét.

A petíció benyújtója azt is vázolja, hogy Zaragoza városához közel néhány egyéb projekt 
(Acampo Moncasi és Alto de la Muela) ellentétes a fenntartható fejlődés elvével. Kijelenti, 
hogy ezek a projektek hatással lesznek a mezőgazdasági rendeltetésű földterületekre, és meg 
fogják változtatni a helyi városok jellegét.

A Zaragozához közel eső néhány más területet (a Pla-Za ipari övezet, az antennaállomás, 
Valdespartera, Montes de Morterro stb.) szintén érintheti a jövőbeli városfejlesztés.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet az aragóniai régióban alkalmazott városfejlesztési 
politikára, amely a véleménye szerint nem áll összhangban a „kiegyensúlyozott 
területfejlesztéssel és a környezettel”. A Bizottság rámutat, hogy a szubszidiaritás elvével 
összhangban a tagállamok feladata, hogy az EK környezetvédelmi jogának egyidejű 
betartásával saját földterület-kezelési szabályaikat meghatározzák.

A petíció által ismertetett tények ellenére nem lehet megállapítani, fennáll-e az EK 
környezetvédelmi jogának megsértése. Ezekre a tervekre vagy projektekre a következő 
irányelvek lehetnek alkalmazandók:

- a 2001/42/EK1 irányelvet, azaz SKV-irányelvet (stratégiai környezeti vizsgálat) azokra a 
tervekre és programokra alkalmazzák, amelyek valószínűleg jelentős hatást gyakorolnak a 
környezetre. A területrendezési és földhasználati tervekhez rendes esetben SKV-ra van 
szükség, ha teljesítik a 2. és 3. cikk feltételeit, és ha az első hivatalos előkészítő tevékenységre 
2004. július 21. előtt került sor;

- a 97/11/EK2 és 2003/35/EK3 irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv1 (KHV-irányelv) 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i irányelve bizonyos tervek és programok környezetre 

gyakorolt hatásainak vizsgálatáról. Hivatalos Lap L 197., 2001.7.21.
2 A Tanács 1997. március 3-i 97/11/EK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 

hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról. Hivatalos Lap L 73., 1997.3.14.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/35/EK irányelve a környezettel kapcsolatos egyes 
tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az 
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bizonyos projektek környezeti hatásvizsgálatáról (KHV) rendelkezik. Az I. mellékletben 
szereplő projektek esetében mindig szükség van KHV-ra. A városfejlesztési projektek 
azonban a II. mellékletben szerepelnek. KHV-ra ebben az esetben akkor van szükség, ha azok 
valószínűleg jelentős hatást gyakorolnak a környezetre. Az érintett tagállamot terheli az 
elsődleges felelősség annak meghatározásával kapcsolatban, fennáll-e ez az eset;

- a tagállamoknak mérlegelniük kell a terveknek és projekteknek a tagállamok által a 
79/409/EGK és 92/43/EGK irányelvnek megfelelően kijelölt területekre gyakorolt lehetséges 
hatását is. A 92/43/EGK irányelv 6. cikke szerint a valamely Natura 2000 területre 
valószínűleg jelentős hatást gyakoroló bármely tervet vagy projektet megfelelő vizsgálatnak 
kell alávetni a területre gyakorolt hatásait illetően, figyelembe véve a terület védelmével 
kapcsolatos célkitűzéseit. Az illetékes hatóságok a vizsgálat következtetéseitől függően a 
tervet vagy projektet kizárólag azután hagyhatják jóvá, hogy meggyőződtek arról, nem fogja 
károsan érinteni a terület épségét. Kedvezőtlen eredményű vizsgálat esetén a tervet vagy 
projektet kizárólag alternatív megoldások hiányában, elsődlegesen fontos közérdek miatt lehet 
végrehajtani, figyelembe véve a Natura 2000 hálózat általános egységessége megóvásának 
biztosításához szükséges valamennyi kiegyenlítő intézkedést.

Mivel a petíció a vízkészletek lehetséges hiányát említette, arra is ki kell térni, hogy a 
2000/60/EK víz keretirányelv2 tág teret enged mind a vízhiány, mind az aszályok 
kezelésének, különösen megfelelő piacalapú eszközök létrehozása révén. A víz keretirányelv 
előírja, hogy vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) kidolgozása révén a vízkészletek 
felhasználásának részletes megtervezésére van szükség a nem fenntartható megoldásoknak és 
a környezet visszafordíthatatlan károsodásának elkerülésének érdekében. Az első VGT-t a víz 
keretirányelvvel összhangban 2009 decemberében kell közzétenni. 2009-től kezdve a 
vízkészletekre vagy a vízminőségre hatást gyakorló valamennyi tervet vagy programot össze 
kell hangolni a VGT rendelkezéseivel, hogy a víz keretirányelv környezetvédelmi célkitűzései 
megvalósíthatók legyenek.

Azt is meg kell jegyezni, hogy egy projekt engedélyezése vagy egy terv elfogadása előtt az 
európai környezetvédelmi jog helyes alkalmazásának biztosítása a nemzeti hatóságok 
feladata. Biztosítaniuk kell, hogy a bármely kiegészítő vízellátó infrastruktúrához kapcsolódó 
összes káros hatást teljes mértékben figyelembe vegyék.

Az is világos, hogy a területrendezés a vízhasználat egyik fő hajtóereje. A vízhiányról és az 
aszályokról 2007. július 18-án elfogadott közlemény szerint a kiegészítő vízellátó 
infrastruktúra csak akkor mérlegelhető lehetőségként, ha minden egyéb lehetőséget 
kimerítettek, beleértve a hatékony vízárképzési politikát és a víztakarékosság 
költséghatékony alternatíváit, valamint a nagyobb vízhatékonyságot.

Következtetés
                                                                                                                                                  
igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról. 
Hivatalos Lap L 156., 2003.6.25.
1 A Tanács 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 

hatásainak vizsgálatáról. Hivatalos Lap L 175., 1985.7.5.
2 HL L 327., 2000.12.22., 1-73. o.
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A Bizottság ismét szeretné kiemelni, hogy a földterületek kezelése a tagállamok hatáskörébe 
tartozik. A Bizottság ebben a szakaszban nem tudja megállapítani a közösségi 
környezetvédelmi jog bárminemű megsértését. Amennyiben a petíció benyújtója a fent 
említett szempontok bármelyikét illetően további információt közöl a Petíciós Bizottsággal, a 
Bizottság ekkor ismét meg tudná vizsgálni az ügyet.


