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Tárgy: Luis Cerillo Escudero, spanyol állampolgár által az Ecologistas en Accion de 
Valencia nevében benyújtott, 0716/2008. számú petíció a valenciai Forma-1-es 
pálya projekt kapcsán a környezeti hatásvizsgálatról szóló 85/337/EK irányelvben 
foglaltak állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a valenciai helyi hatóságok megsértették a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló 85/337/EK irányelvben foglaltak, amikor engedélyezték a Forma-1-es 
pálya megépítését Valenciában. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy az engedélyezési 
eljárás során nem készült környezeti hatástanulmány és a közvéleménnyel sem konzultáltak. 
A petíció benyújtója szerint a hatáskörrel rendelkező hatóságok elmulasztották a különböző 
környezetvédelmi szövetségek által hozzájuk benyújtott, környezettel kapcsolatos 
információkra vonatkozó kérelmeket teljesíteni, és nem válaszolták meg a regionális 
ombudsman (Sindic de Greuges) által az üggyel kapcsolatban feltett kérdéseket. A petíció 
benyújtója az ügy miatt kéri az Európai Parlamentet, hogy a Bizottságot kérje fel vizsgálat 
indítására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.
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A petíció benyújtója szerint a valenciai helyi és regionális hatóságok megsértették a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló 85/337/EGK irányelvben foglaltakat, amikor engedélyezték 
egy Forma-1-es pálya megépítését Valenciában.  A petíció benyújtója azzal érvel, hogy az 
engedélyezési eljárás során nem végeztek környezeti hatásvizsgálatot és nem tartottak 
nyilvános konzultációt sem.

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információkat. 
Meg kell jegyezni, hogy a Bizottsághoz számos levél is érkezett, amelyben elítélik a 
közösségi környezetvédelmi jog esetleges helytelen alkalmazását az említett projekttel 
összefüggésben. A Bizottsághoz ezenkívül egy írásbeli választ igénylő kérdést is intéztek (P-
0529/08. sz.) a témával kapcsolatban.

A 97/11/EK1 irányelvvel és a 2003/35/EK irányelvvel2 módosított 85/337/EGK irányelv3 (a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv vagy KHV-irányelv) előírja, hogy egyes köz- és 
magánprojektek esetében környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. A KHV-irányelv 
különbséget tesz az ún. I. melléklet szerinti projektek között, amelyeket minden esetben alá 
kell vetni a KHV-eljárásnak, valamint a II. melléklet szerinti projektek között, amelyek 
esetében a tagállamok eseti alapon és/vagy az irányelvet a nemzeti jogba átültető 
jogszabályokban meghatározott küszöbértékek vagy kritériumok alapján határoznak arról, 
hogy a projektet környezeti hatásvizsgálatnak vetik-e alá.

Következésképpen az I. mellékletben felsorolt projektek esetében kötelező a környezeti 
hatásvizsgálat elvégzése. A II. melléklet szerinti projektek tekintetében a tagállamoknak az 
építési engedély megadása előtt meg kell állapítaniuk, hogy azok várhatóan jelentős hatást 
gyakorolnak-e a környezetre, figyelembe véve a KHV-irányelv III. mellékletében 
megállapított, vonatkozó kiválasztási kritériumokat.

Fontos megjegyezni, hogy az „Állandó verseny- és tesztpályák gépjárművek részére” 
elnevezésű kategória a KHV-irányelv II. melléklete 11a. pontjának hatálya alá tartozik. A 
rendelkezésre álló információk alapján a valenciai Forma-1-es városi körpálya nem állandó 
jellegű, ezért nem tartozik a KHV-irányelv hatálya alá.

Mivel a KHV-irányelv nem alkalmazható ebben az esetben, a Bizottságnak nem áll módjában 
beavatkozni. Azok az aggályok, amelyre a petíció benyújtója felhívta a figyelmet, valamint a 
projekt végrehajtásához kapcsolódó egyéb lehetséges szempontok kizárólag az érintett 
tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoznak. Amennyiben a petíció benyújtója kétségbe 
kívánja vonni azok érvényességét, a spanyol jog által biztosított jogorvoslati lehetőségekkel 
kell élnie.

A rendelkezésre álló információk alapján ebben az esetben nem állapítható meg a közösségi 
környezetvédelmi jog megsértése.

                                               
1  HL L 73., 1997.3.14.

2  HL L 156., 2003.6.25.

3  HL L 175., 1985.7.5.


