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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy helyi lakosokból álló egyesületet képvisel, akik aggodalmukat 
fejezik ki a frailesi önkormányzat által javasolt, de még el nem fogadott általános 
városfejlesztési tervvel kapcsolatosan, és akik a terv nyilvános konzultációra bocsátásának 
időszakában már többször is tiltakozásuknak adtak hangot. Az önkormányzat a városi terület 
arányának 2,3%-ról 16%-ra való növelését javasolja. A lakossági egyesület szerint a 
fejlesztésnek ez a mértéke a vízellátás szempontjából nem lenne fenntartható, ahogyan azt a 
Júcar Hydrographic Confederation 2007. októberi jelentése is megerősítette. A petíció 
benyújtója azzal érvel, hogy e városfejlesztési projekt fenntarthatatlansága a vízpolitika terén 
a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK 
irányelv megsértését jelenti. A petíció benyújtója kifogásolja azt is, hogy a jövőbeli 
városfejlesztési projekteket a városfejlesztési tevékenységekre irányadó jog (LRAU) 
szabályozza majd (amely előírja egy kivitelező közbelépését). A petíció benyújtója szerint ez 
a jogszabály nem nyújt elegendő garanciát a kisajátításáért járó kárpótlás tekintetében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2009. október 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által szolgáltatott információkat a szóban forgó 
esetben vélhetően alkalmazandó európai közösségi jog fényében.

A 2000/60/EK1 vízügyi keretirányelv (WFD) megállapítja a vízforrások használatára 
vonatkozó részletes tervezés szükségességét annak érdekében, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervek (RBMP) kidolgozása révén elkerülhetővé váljanak a nem fenntartható megoldások és a 
környezet visszafordíthatatlan károsodása. Az említett tervek kiterjednek a felszín alatti 
víztestek jó mennyiségi állapotának 2015-ig történő elérésére irányuló intézkedésekre, és 
például a felszín alatti víztesteket érintő vízkivételek ellenőrzésére. Ugyanakkor a szóban 
forgó célkitűzés elérése érdekében mentességek alkalmazására is van lehetőség, amennyiben 
azokat az aránytalan költségek vagy a műszaki megvalósíthatatlanság indokolttá teszi. 

A vízügyi keretirányelv értelmében az első vízgyűjtő-gazdálkodási terveket 2009. 
decemberéig kellett közzétenni. A környezetvédelmi politika egyik legfőbb kihívása, hogy 
egyéb szakpolitikákban is érvényt szerezzen, ideértve a városfejlesztésre és idegenforgalomra 
vonatkozókat. A vízügyi keretirányelv 14. cikke arra kötelezi a tagállamokat, hogy 
ösztönözzék valamennyi érdekelt fél aktív részvételét a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 
kidolgozásának folyamatában. A vízügyi keretirányelv részvételen alapuló megközelítése 
lehetőségeket biztosít arra, hogy javítsák az egyes politikák integrálását, valamint 
előmozdítsák a víztestek jövőbeni védelmét és fenntartható kezelését. 

A rendelkezésre álló információk alapján a vízügyi keretirányelv spanyolországi végrehajtása 
terén számottevő késedelmek mutatkoznak. A legtöbb vízgyűjtő kerület esetében még nem 
tették közzé a tervek konzultációra szánt tervezeteit. A Bizottság a továbbiakban is szoros 
figyelemmel kíséri a vízügyi keretirányelv végrehajtásának soron következő lépéseit, 
különösen a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elfogadását, annak biztosítása érdekében, hogy a 
spanyol hatóságok teljesítik kötelezettségeiket. Amint sor kerül a vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervek elfogadására, a Bizottság értékelést készít azok tartalmáról, ily módon biztosítva, hogy 
az összhangban áll a vízügyi keretirányelv követelményeivel.

A petíció benyújtója által szolgáltatott értékelés alapján jelenleg nem áll fenn a 2000/60/EK 
irányelv megsértésének esete. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy egy projekt 
engedélyezését, illetve egy terv elfogadását megelőzően a nemzeti hatóságok feladata 
gondoskodni az uniós környezetvédelmi jog megfelelő alkalmazásáról. Biztosítaniuk kell, 
hogy a környezeti vizsgálat keretében teljes mértékben figyelembe veszik a további vízellátó 
infrastruktúrákhoz kapcsolódó valamennyi kedvezőtlen hatást. 

Másrészről meg kell jegyezni, hogy a kérdéses városfejlesztési terv jellemzőinek 
függvényében a szóban forgó esetben alkalmazandó lehet a bizonyos tervek és programok 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK2 irányelv (a stratégiai 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika 
terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról, (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.)
2  HL L 197., 2001.7.21.
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környezeti vizsgálatról szóló vagy SKV-irányelv), vagy az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK1 irányelv (a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-irányelv).

A Bizottság megragadta a lehetőséget, hogy az említett kérdést felvesse a 70/2007. számú 
petícióra vonatkozó közleményében, amely petíció szintén „a túlzott mértékű 
városfejlesztésről és annak az alicantei Hondón de las Nieves-re gyakorolt lehetséges 
kedvezőtlen hatásáról” szól.

Következésképpen fontos megjegyezni, hogy magát a tervet esetlegesen stratégiai környezeti 
vizsgálatnak kell alávetni a 2001/42/EK irányelv értelmében. Az egyes projektek esetében a 
KHV-irányelvben meghatározott eljárásokat kell majd követni. A fenti eljárások keretében
kell megvalósítani a környezetre gyakorolt várható hatások azonosítását, minimalizálását és 
elkerülését. Az említett eljárások a nyilvános konzultáció szakaszát is előirányozzák, 
amelynek keretében a petíció benyújtói ismertethetik álláspontjukat, ami a jelek szerint meg is 
történt.

A Bizottság szeretné felhívni a petíció benyújtójának figyelmét arra, hogy a valenciai terület-
és városrendezési törvény (LRAU-LUV) bizonyos rendelkezéseinek az uniós közbeszerzési 
szabályokkal való összeegyeztethetőségének kérdését a Bizottság az Európai Bíróság elé 
utalta, az EK-Szerződés 226. cikke (az EUMSz. jelenlegi 258. cikke) alapján indított 
jogsértési eljárás keretében. Az említett jogsértéssel összefüggésben a Bizottság 2008. július 
9-én nyújtotta be keresetét az Európai Bírósághoz, amelyet a C-306/08. sz. Bizottság kontra 
Spanyolország ügyként vettek nyilvántartásba2. A Bizottság a szóban forgó eljárásban azon az 
állásponton van, hogy a PAI-k (a LUV alapján kidolgozott integrált cselekvési programok) 
odaítélésének az uniós közbeszerzési szabályok és elvek, valamint különösen az építési 
beruházásra irányuló közbeszerzési szerződésekről szóló 93/37/EGK3 irányelv és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 
szerződésekről szóló 2004/18/EK4 irányelv teljes körű tiszteletben tartása mellett kell 
megvalósulnia.

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a fent említett eljárás nem vitatja a valenciai terület-
és városrendezési törvény azon rendelkezéseit, amelyek a helyi hatóságok kisajátítási 
hatáskörére vonatkoznak (ideértve a petíció benyújtója által felvetett kárpótlás kérdését is), 
mivel a szóban forgó kérdés nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe, az EK-Szerződésben 
foglalt, a tagállamokban fennálló tulajdoni rendről szóló 295. cikk (az EUMSz. jelenlegi 345. 
cikke) alapján.

                                               
1  HL L 175., 1985.7.5.
2 Puede conocer las evoluciones del procedimiento a través del formulario de búsqueda de la 
página Web del Tribunal de Justicia. 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es
3 Az 1993. június 14-i 93/37/EGK irányelv az építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, HL L 199., 1993.8.9., 54. o.
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelve az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról, HL L 134., 2004.4.30., 114. o.
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A jogsértési eljárás továbbá kifejezetten a regionális jogszabály összeegyeztethetetlenségével 
foglalkozik, nem pedig a PAI-k említett jogszabály szerinti odaítélésének egyéni eseteivel. 
Következésképpen, amennyiben a petíció benyújtója úgy véli, hogy a nemzeti jogszabály 
összeegyeztethetetlenségéből adódóan kárt szenvedett, nemzeti szinten kell jogorvoslatért 
folyamodnia az illetékes hatóságok révén, a bíróságokat is ideértve. Elsősorban a nemzeti 
bíróságok az uniós jogszabályok tiszteletben tartásának biztosításáért – nevezetesen az uniós 
jogszabályok helytelen alkalmazásához kapcsolódó egyéni esetek kezeléséért – felelős 
szervek. Ezen bíróságoknak módjukban áll, sőt néha kötelesek bizonyos kérdéseket az 
Európai Bíróság elé utalni az EK-Szerződés 234. cikke (az EUMSz. jelenlegi 267. cikke) 
értelmében, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a közösségi jog egy bizonyos pontja –
amelynek értelmezése számukra nem világos – tisztázásra szorul egy előttük folyamatban 
lévő ügy megoldása érdekében.

Amennyiben a petíció benyújtói úgy vélik, hogy a szóban forgó kérdésben megsértették a 
tulajdonhoz való jogukat, nemzeti szinten kell jogorvoslatért folyamodniuk az illetékes 
hatóságok révén, a bíróságokat is ideértve. 

Bármely személy, aki úgy véli, hogy alapvető jogai sérültek, panaszt nyújthat be az Európa 
Tanács égisze alatt működő Emberi Jogok Európai Bíróságához. A Bíróságnak csak akkor áll 
módjában foglalkozni az üggyel, miután minden hazai jogorvoslati lehetőséget kimerítettek.

Következtetések

A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy elsősorban a tagállamok feladata saját 
területhasználati szabályaik megállapítása, a közösségi környezetvédelmi jogszabályok 
tiszteletben tartása mellett.

A kapott tájékoztatás alapján a kérdéses tervet egyelőre nem terjesztették elő hivatalos 
jóváhagyásra, ezért túl korainak bizonyulna a közösségi környezetvédelmi jogszabályok 
megsértését feltételezni. 

Következésképpen a Bizottság a jelenlegi szakaszban nem talált a közösségi 
környezetvédelmi jogszabályok megsértésére utaló jelet. 

A fentieken túl meg kell jegyezni, hogy a valenciai terület- és városrendezési törvény (LRAU-
LUV) bizonyos rendelkezéseinek az uniós közbeszerzési szabályokkal való 
összeegyeztethetőségének kérdését a Bizottság az Európai Bíróság elé utalta, az EK-
Szerződés 226. cikke (az EUMSz. jelenlegi 258. cikke) alapján indított jogsértési eljárás 
keretében. Mindazonáltal az említett eljárás nem vitatja a valenciai terület- és városrendezési 
törvény kisajátításra vonatkozó rendelkezéseit (a kárpótlás kérdését is ideértve), mivel ez a 
kérdés nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe.


