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Tárgy: Eusebio Ortega Villalvilla spanyol állampolgár által – a ‘San Andrés de los 
Tacones’ lakóközösség, és 1 társaláíró képviseletében – benyújtott 0685/2004.
sz. petíció az EU jogszabályok – egy iparterület fejlesztése kapcsán történő –
állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása 

A petíció benyújtója – a fent említett lakóközösség elnöke – a lakóközösség képviseletében 
tiltakozik a tervezett ipari beruházási projekt ellen, mivel az véleménye szerint megsérti a 
közérdekű és magánberuházások környezeti hatásainak felméréséről szóló, a 97/11/EK 
tanácsi irányelvvel módosított 83/337/EGK tanácsi irányelvet, valamint a – bizonyos tervek 
és programok környezeti hatásainak felméréséről szóló – 2001/42/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvet. A petíció benyújtója számos példát szolgáltat véleményének 
alátámasztására.

2. Elfogadhatóság 

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. március 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2005. szeptember 16.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy egy 400,21 hektáros logisztikai és ipari telep tervezett 
létesítését a közérdekű és magánberuházások környezeti hatásainak felméréséről szóló, a 
97/11/EK tanácsi irányelvvel módosított 85/337/EGK tanácsi irányelv szerinti 
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környezetvédelmi hatásfelmérésnek (EIA) kell alávetni.1 Továbbá azt állítja, hogy az 
értékelés elvégzését a – bizonyos tervek és programok környezeti hatásainak felméréséről 
szóló – 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv is szükségessé teheti.2

A 85/337/EGK irányelv (az EIA irányelv) előírja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a fejlesztési hozzájárulás megadása előtt, környezeti hatásértékelésnek vessék alá azokat 
a projekteket, amelyek minden valószínűség szerint jelentős hatást gyakorolnak a környezetre 
– többek között – jellegük, méretük vagy elhelyezkedésük miatt. Ezeket a projekteket az 
irányelv 4. cikke, valamint I. és II. melléklete határozza meg. A II. melléklet (10) (a) 
pontjában felsorolt „ipari telep fejlesztési projektekhez” hasonló projektek esetén a 
tagállamoknak eseti vizsgálat alapján vagy bizonyos küszöbértékek vagy kritériumok szerint 
kell meghatározniuk, hogy az adott projektet a környezetre gyakorolt – minden valószínűség 
szerint jelentős – hatásai miatt alá kell-e vetni értékelésnek, figyelembe véve az irányelv III. 
mellékletében meghatározott, vonatkozó kiválasztási kritériumokat. 
Bizonyos körülmények között az EIA irányelv és a 2001/42/EK irányelv (a SEA irányelv) 
egyaránt alkalmazható ugyanarra a javaslatra. Ez megtörténhet például akkor, amikor egy 
adott tervet vagy programot egy olyan konkrét fejlesztés céljából dolgoznak ki, amely az EIA 
irányelvben is projektként kerül meghatározásra. A körülményektől függően, ez az eset 
fennállhat egy ipari beruházás vonatkozásában. A SEA irányelvet csak akkor kellene 
alkalmazni, ha a 2. és 3. cikkében foglalt összes kritériumot teljesítették, és a legtöbb esetben 
akkor, ha a tervet vagy programot az irányelv alkalmazásának időpontja (azaz 2004. július 
21.) után indítják el. 
A petíció benyújtója által felvetett tényekre már számos panaszban felhívták a Bizottság 
figyelmét. A megkezdett vizsgálatok keretén belül a Bizottság előadta észrevételeit a spanyol 
hatóságoknak és véleményüket kérte a közösségi jognak ebben az esetben való alkalmazását 
illetően. 
Válaszukban a spanyol hatóságok kijelentették, hogy Gijón (Asturias hercegség) San Andrés 
de los Tacones és Serín kerületeiben jelenleg is folyik egy logisztikai és ipari telep esetleges 
létrehozásának mérlegelése. Azonban konkrét projektről még nincs szó. A hatóságok 
megerősítik, hogy a gijóni önkormányzat általános városfejlesztési törvényének a jelen 
beruházásra vonatkozó bármely lehetséges módosítása a spanyol és a közösségi jogszabályok 
rendelkezéseinek megfelelően történik, ideértve a SEA irányelvet is. A spanyol hatóságok 
jelzik, hogy a ’Részleges Városrendezési Tervet”, amelyet a spanyol törvényhozás utólag 
előírt a projekt engedélyezéséhez, alá fogják vetni az EIA irányelv szerinti környezetvédelmi 
hatásértékelésnek. 

A spanyol hatóságok kifejezték arra vonatkozó kötelezettségvállalásukat is, hogy 
tájékoztatják a Bizottságot, ha a jövőben bármely határozatot elfogadnak az ügyre 
vonatkozóan. 
Mivel a projekt jelenleg még nem létezik és a spanyol hatóságok elkötelezték magukat 
amellett, hogy hatékonyan alkalmazzák az EK környezetvédelmi jogszabályait, amennyiben a 
projekt elfogadásra kerül, a Bizottság úgy döntött, hogy a panaszosok előzetes tájékoztatását 
követően lezárja a vizsgálatokat. A kitűzött határidőn belül a panaszosok utólagosan nem 

                                               
1  HL L 175, 1985.7.5, 40. o., és HL L 73, 1997.3.14, 5. o
2  HL L 197, 2001.7.21, 30. o
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nyújtottak be további, idevonatkozó információkat, amelyek bizonyították volna az EK jog 
megsértését ebben az ügyben.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.

A Bizottság tájékoztatást kért a spanyol hatóságoktól Gijón (Asturias) városrendezési 
tervének módosításáról – „Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón 
2004” –, amelynek célja annak a 3/2002 regionális városrendezési törvényhez való 
hozzáigazítása. 

Az egyes tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. 
június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 13. cikkének (3) bekezdése 
kimondja, hogy környezeti vizsgálat elvégzésének kötelezettsége azokra a tervekre és 
programokra vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban az első hivatalos előkészítő tevékenységre 
2004. július 21. után került sor.

Az irányelv ennélfogva nem vonatkozik a kifogásolt tervre, mivel annak a gijóni városi tanács 
plenáris ülése általi eredeti jóváhagyására 2004. február 9-én került sor, valamint az előzetes 
tájékoztatást és a nyilvánossággal való konzultációt 2003. december 19-én tették közzé a 
regionális hivatalos lapban. Továbbá a tervet 2005. december 30-án hagyták jóvá véglegesen, 
ami azt jelenti, hogy a tervet 2004. július 21-től számítva 24 hónapon belül elfogadták.

Következtetés

A tervnek nem kell megfelelnie a 2001/42/EK irányelvnek, mivel azt a 13. cikk (3) bekezdése 
kizárja az irányelv hatálya alól.

                                               
1 HL L 197., 2002.7.21., 30–37. o.


