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földterületek ipari célú kijelöléséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet a portugál hatóságok határozatára, amelynek 
értelmében Sinde Tábua közelében ipari célra jelölnek ki bizonyos területeket, amelyek 
korábban mezőgazdasági földterületek voltak. A petíció benyújtója rámutat, hogy ez 
tönkreteszi a terület természeti környezetét, és jelentős zaj- és levegőszennyezést fog okozni, 
továbbá a helyi idegenforgalmat és a lakosság életminőségét is negatívan befolyásolja.  A 
petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy az illetékes hatóságoknak az érintett iparfejlesztési 
projekttel kapcsolatban más elhagyott ipari övezeteket (barnamezős területeket) kellene
hasznosítania, és mivel a petíció benyújtójának véleménye szerint ebben az ügyben az 
Európai Unió vonatkozó környezetvédelmi rendelkezéseinek megsértéséről van szó, az 
Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A petíció benyújtója tiltakozását fejezi ki a portugáliai Centro régió Coimbra megyéjében 
elhelyezkedő Tábua város helyi hatóságai által szorgalmazott, földhasználatot érintő tervezett 
változtatásokkal szemben.
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A petíció benyújtója szerint a tábuai városi tanács üzleti és ipari övezetet kíván létrehozni 
Sinde-Tábua területén, amelynek nyomán a terület mezőgazdasági célú felhasználása ipari 
jellegűre módosul. A petíció benyújtója rámutat, hogy ez a terv tönkreteszi a térség természeti 
környezetét, valamint zajártalomhoz és légszennyezéshez kapcsolódó problémákat okoz. 
Továbbá hangsúlyozza, hogy mindez a helyi idegenforgalomra és a helyi lakosok 
életminőségére is kedvezőtlenül hat. Úgy véli, hogy az említett fejlesztés szükségtelen, és a 
város közigazgatási területén fellelhetők egyéb alternatív területek.

Először is meg kell jegyezni, hogy a petíció benyújtója nem utal az Európai Unió 
környezetvédelmi jogszabályaiban foglalt egyetlen konkrét rendelkezés esetleges 
megsértésére sem.

A Bizottság szolgálatai megvizsgálták a petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott 
információkat a szóban forgó ügyben esetlegesen alkalmazandó uniós jogszabályok fényében.

Meg kell jegyezni, hogy a kérdéses terv vagy projekt jellemzői alapján az ügyben esetlegesen 
alkalmazandó jogszabály a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 2001/42/EK (a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló vagy SKV-
irányelvként ismert) irányelv1, vagy a 97/11/EK irányelvvel2 és a 2003/35/EK3 irányelvvel 
módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló 85/337/EGK (a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-irányelvként ismert) 
irányelv4.

Az SKV-irányelv célja biztosítani, hogy sor kerül bizonyos tervek és programok környezeti 
következményeinek azonosítására és felmérésére, azok kidolgozása során és még 
elfogadásukat megelőzően. A nyilvánosság és a környezetvédelmi hatóságok kifejthetik 
véleményüket, a tervezési eljárás során pedig valamennyi eredményt felhasználják és 
figyelembe veszik majd. Az adott terv vagy program elfogadását követően a nyilvánosságot 
tájékoztatják a határozatról és meghozatalának módjáról.

Elvileg a nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok által a területrendezésre vagy 
földhasználatra vonatkozóan kidolgozott tervek vagy programok az SKV-irányelv hatálya alá 
tartoznak.

Másrészről a módosított 85/337/EGK irányelv környezeti hatásvizsgálat elvégzéséről 
rendelkezik bizonyos köz- és magánprojektek esetében.

A KHV-irányelv különbséget tesz az ún. I. melléklet szerinti projektek között, amelyeket 
minden esetben alá kell vetni KHV eljárásnak, valamint a II. melléklet szerinti projektek 
között, amelyek vonatkozásában 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. Eseti alapon 

                                               
1  HL L 197., 2001.7.21.
2  HL L 73., 1997.3.14.
3  HL L 156., 2003.6.25.
4  HL L 175., 1985.7.5.
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történő elbírálás, illetve küszöbértékek vagy kritériumok megállapítása esetén figyelembe kell 
venni az irányelv III. mellékletében meghatározott, vonatkozó kiválasztási kritériumokat. 
Ezek közé tartoznak a projekt jellemzői, annak elhelyezkedése, valamint az esetleges hatások 
jellemzői.

Következésképpen az I. mellékletben felsorolt projektek esetében kötelező a környezeti 
hatásvizsgálat elvégzése. A II. mellékletben szereplő projektek esetében a tagállamoknak az 
engedély megadása előtt meg kell állapítaniuk, hogy azok várhatóan jelentős hatást 
gyakorolnak-e a környezetre. Meg kell jegyezni, hogy az „Ipari területek fejlesztésére 
vonatkozó projektek” a KHV-irányelv II. mellékletének 10 a. pontjában szerepelnek.

A petíció benyújtója mellékelte a Tábua város polgármestere által jóváhagyott nyilatkozat egy 
példányát, amely a tervezett „Área Industrial e Empresarial de Sinde-Tábua” területre 
vonatkozik. Az említett dokumentum alapján azt tervezik, hogy részletes tervet (Plano de
Pormenor) fogadnak el a közigazgatási terület 1994-ben jóváhagyott városfejlesztési tervével 
(Plano Director Municipal) összefüggésben. A szóban forgó ipari és üzleti fejlesztést a 
jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzet indokolja, hiszen annak célja, hogy a térségben 
növelje a beruházásokat és új vállalkozások létrejöttét segítse elő.

Fontos megjegyezni, hogy a városi tanács fent említett nyilatkozata a nyilvános konzultáció 
szakaszát is előirányozza, és rámutat arra, hogy az új tervet stratégiai környezeti vizsgálatnak 
vetik alá, még mielőtt az illetékes hatóságok elfogadnák azt.

Mivel a tervre vonatkozó engedélyezési eljárás még folyamatban van, a Bizottság a petícióban 
közölt információk alapján nem talált a közösségi környezetvédelmi jog megsértésére utaló 
jelet, következésképpen az ügy ezen szakaszában nem áll módjában további lépéseket tenni.

Végezetül meg kell említeni, hogy a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy 
beavatkozzon a földhasználat esetleges módosításainak kérdésében. Ez a kérdéskör a 
tagállami jogszabályok hatálya alá tartozik. Amennyiben a petíció benyújtója tiltakozni kíván, 
a portugál jog értelmében biztosított jogorvoslati lehetőségekkel kell élnie.

Következtetés

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság ez esetben 
nem talált a közösségi környezetvédelmi jogszabályok megsértésére utaló jelet.


