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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az „Asociacion de Vecinos de Hondón de las Nieves” nevű spanyol szervezet 
által benyújtott 0070/2007. számú petíció a Hondón de las Nieves-ben 
(Alicante) tervezett túlzott mértékű városfejlesztésről és a környezetre 
gyakorolt potenciális káros hatásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a helyi hatóságok arra vonatkozó határozatát kifogásolja, hogy Hondón 
de las Nieve-ben (Alicante) nyolc városfejlesztési projektet hajtsanak végre. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy a tervek, amelyek az engedélyezési eljárás különböző szakaszainál 
tartanak, túlzott mértékű urbanizációhoz vezetnének, ami a természeti környezetre, valamint a 
vízforrásokra és a vízellátásra egyaránt káros hatással lenne. A petíció benyújtója úgy véli, 
hogy nem tartották be pontosan a környezeti hatásvizsgálatra és a nyilvánosság 
információkhoz való hozzáférésére vonatkozó jogszabályokat. A petíció benyújtója arra kéri 
az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki a helyzetet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. május 30. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. szeptember 21.

I. A petíció

A petíció benyújtói beszámolnak arról, hogy kidolgozás alatt áll egy általános városfejlesztési 
terv, amely aggodalmaik szerint a beépíthető területek kiterjesztését is magában foglalja, ami 
a lakóépületek számának jelentős növekedéséhez vezet majd a spanyolországi Alicante 
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tartományban található Hondón de las Nieves- ben. A kérelmezők szerint mindez vélhetően a 
környezet és a természeti erőforrások károsodását is eredményezi.

II. A Bizottság megjegyzései a petícióhoz

A közösségi környezetvédelmi jogszabályok megsértése nem észlelhető, mivel

a) Magát a városfejlesztési tervet a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelvnek[1] megfelelően adott esetben –
jóváhagyásának előfeltételeként – stratégiai környezetvédelmi értékelésnek kell alávetni;

b) A tervben vázolt projekteket az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló, a 97/11/EK tanácsi irányelvvel és a 2003/35/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi 
irányelvben[2] meghatározott eljárási rend szerint kell lefolytatni.

Az esetleges környezeti károk azonosítása, minimálisra csökkentése és megelőzése a fent 
megjelölt eljárások keretében történik.

III. Következtetés

A tervezésnek e korai szakaszában a Bizottság nem észlelte a közösségi környezetvédelmi 
jogszabályok megsértését. Amennyiben a Bizottság ilyen jogsértésre irányuló kiegészítő 
információ birtokába jut, a kérdést további vizsgálatoknak veti alá.

                                               
[1] 2001/42/EK irányelv, bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (Hivatalos 

Lap L 197.,2001.07.21.)

[2] Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, az 1997. március 3-i 
97/11/EK tanácsi irányelvvel (HL L 073., 1997.03.14.) és a 2003. május 26-i 2003/35/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 156., 2003. 06.25.) módosított, 1985. június 27-i 85/337/EGK 
tanácsi irányelv (HL L 175., 1985.07.05.)


