
CM\810820HU.doc PE394.282v03-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

25.03.2010

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Jésus Valiente, spanyol állampolgár által az „Asociación para la Defensa de la 
Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex)” nevében benyújtott, 
0997/2006. számú petíció a Canet de Berenguer (Valencia) területén folyó építési 
projekt leállításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a „Marina Isla de Valdecanes” projekt jóváhagyása ellen, 
amelynek az a célja, hogy a Natura 2000 által védett Valdecanas (Cáceres, Extremadura, 
Spanyolország) területen turistakomplexumot hozzon létre. A petíció benyújtója szerint 
Extremadurában a helyi hatóságok jóváhagyták a projektet annak ellenére, hogy azt az El 
Embalse de Extremadura területen szándékoznak megvalósítani, 200 méter távolságra 
Márgenes de Valdecanas-tól, mindkettő Natura 2000 védett terület. A petíció benyújtójának 
véleménye szerint a projekt komoly környezeti veszélyeket hordoz és ellentétes a közösségi 
jogszabályokkal. A petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet az ügy kivizsgálására és a 
projekt leállítására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. május 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

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

A petíció

A petíció benyújtója a Valdecañas medencét (Cáceres, Extremadura) érintő idegenforgalmi 
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fejlesztési terv létezéséről számol be, amelyet Extremadura kormánya „regionális 
jelentőségűnek” nyilvánított. 

A tervek szerint a „Marina Isla de Valdecañas idegenforgalmi, egészség-, vidéki és 
szolgáltató komplexum építése” elnevezésű projekt a Valdecañas medencében fog 
megvalósulni, El Gordo és Berrocalejo (Cáceres) településen.  Extremadura Autonóm 
Közösség kormánya 2006. január 24-én hagyta jóvá a projektet.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a tervezett fejlesztés az európai Natura 2000 hálózat 
részét képező két védett területet is érintene, nevezetesen a 79/409/EGK madárvédelmi 
irányelvvel összhangban kijelölt ES0000329 „Embalse de Valdecañas” különleges 
madárvédelmi területet (KMT), valamint a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv 
rendelkezéseivel összhangban elfogadott ES4320068 „Márgenes de Valdecañas” közösségi 
jelentőségű területet (KJT).

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, vizsgálja meg az említett tényeket, és 
kéri, hogy tegyenek lépéseket a projekt leállítása érdekében, amely a véleménye szerint sérti 
az európai közösségi, nemzeti és regionális jogszabályokat. 

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban 

A petíció benyújtója aggodalmának ad hangot a területfejlesztés által a Natura 2000 
területeken megtalálható élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetére gyakorolt állítólagos 
negatív hatásokkal kapcsolatban.

Az ilyen területekre valószínűleg jelentős negatív hatást gyakoroló projektek esetében a 
92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv1 6. cikke (3) és (4) bekezdésével összhangban 
vizsgálatot kell végezni. Az illetékes hatóságok a vizsgálat következtetéseitől függően a tervet 
vagy projektet kizárólag azután hagyhatják jóvá, hogy meggyőződtek arról, nem fogja 
károsan érinteni a terület épségét. Kedvezőtlen eredményű vizsgálat esetén a tervet vagy 
projektet kizárólag alternatív megoldások hiányában, elsődlegesen fontos közérdek miatt lehet 
végrehajtani, figyelembe véve a Natura 2000 hálózat általános egységessége megóvásának 
biztosításához szükséges valamennyi kiegyenlítő intézkedést. 

A Bizottság megállapítja, hogy a területfejlesztő megvizsgálta a projekt Natura 2000 hálózatra 
gyakorolt potenciális hatásait. Ezt a vizsgálatot 2006. november 3-án nyújtották be a 
regionális illetékes hatóságoknak, és a Regionális Környezetvédelmi Igazgatóság 
határozatával összhangban 2006. december 19-én bocsátották a nyilvánosság elé. A petíció 
benyújtója és négy másik jogalany emelt kifogást a projekttel szemben. E konzultációs 
folyamat alapján a projekt vizsgálatának teljessé tétele érdekében további információt kértek a 
területfejlesztőtől. Az illetékes regionális hatóság 2007. március 2-án adott ki hivatalos 
nyilatkozatot2 a környezeti hatásokról, és úgy ítélte meg, hogy a projekt összeegyeztethető a 
meglevő környezetvédelmi jogszabályokkal, és nem érinti jelentős mértékben a Natura 2000 
hálózat egységességét. A kedvező vélemény feltétele egy sor hatáscsökkentő intézkedés volt, 
amelyeket az építkezés, valamint a kikötő működtetése során kell elvégezni. A tájékoztatás 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
2 D.O.E. nº31, 2007. március 15.; http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/310O/07060686.pdf
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szerint a területfejlesztő elfogadta a projekt módosítását, hogy az kitérjen ezekre a 
kockázatcsökkentő intézkedésekre is.

Következtetések

A Bizottságnak a rendelkezésre álló információ alapján nincs bizonyítéka arra, hogy a fenti 
projekt jelentős negatív hatást fog gyakorolni azon jellemzők természetvédelmi helyzetére, 
amelyek miatt a Natura 2000 területeket kijelölték. 

A Bizottság szerint semmi nem utal a közösségi jog megsértésére, és ezért nem kíván további 
lépéseket tenni az ügyben.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. szeptember 1.

A Bizottság 2007. szeptember 21-i közleménye nyomán, valamint azt követően, hogy a 
számára megküldött új információk rávilágítottak arra, hogy a kifogásolt tények jelentős 
hatást gyakorolhatnak az ES0000329 sz. „Embalse de Valdecañas” különleges madárvédelmi 
területre (KMT), a Bizottság panaszt vett nyilvántartásba. A folyamatban lévő vizsgálat 
értelmében a Bizottság 2009. február 2-án hivatalos figyelmeztető levelet intézett a Spanyol 
Királysághoz a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv1 6. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésével, 
valamint 7. cikkével kapcsolatban, a fent említett KMT területén elhelyezkedő „Marina Isla 
de Valdecañas” projekttel összefüggésben.  

Következtetések

A Bizottság jelenleg értékeli a spanyol hatóságoktól érkezett választ, és biztosítani fogja a 
közösségi jog megfelelő alkalmazását.  

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. március 25.

A Bizottság legutóbbi közleményének kiegészítéseként fontos hangsúlyozni, hogy a 
kifogásolt tények két peres eljárás tárgyát is képezték az extremandurai legfelsőbb bíróság 
előtt (Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 561/2007. és 753/2007. sz. kereset).

A nemzeti bírák és bíróságok a közösségi jog végrehajtásának első számú kezesei, és a 
nemzeti közigazgatási hatóságok intézkedései jogszerűségének ellenőrzésére szolgáló 
alapvető csatornák.  Továbbá a nemzeti szintű bírósági eljárások az ellentmondás elvét 
követik, amely garantálja a közösségi jog helytelen végrehajtásához kapcsolódó 
szabálytalanságok vagy problémák kiigazításának biztosítását. 

A Bizottság kivárhatja a nemzeti bírósági eljárás eredményét mindazon esetekben, amikor 
ugyanazon tényállás bírói és nemzeti bírósági vizsgálat tárgyát képezi. Ezt az Európai 
Ombudsman is elfogadta a 822/2009/BU. sz. panaszhoz kapcsolódó, 2009. december 22-i 
határozatában.   

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
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Ebben az összefüggésben az említett határozat 33. pontja kimondja, hogy „az Ombudsman 
osztja a Bizottság véleményét, miszerint elsősorban a nemzeti közigazgatási vagy igazságügyi 
hatóságok felelősek annak biztosításáért, hogy a tagállamok tiszteletben tartják az uniós jogot.  
Először is ez előnyös a polgárok számára, másodsorban pedig az uniós jogot várhatóan 
nagyobb tisztelet övezi majd, amennyiben a nemzeti hatóságok foglalkoznak az ahhoz 
kapcsolódó kérdésekkel és problémákkal. Következésképpen az Ombudsman indokoltnak ítéli 
a Bizottság álláspontját, miszerint a nemzeti bírósági eljárások a tagállami végrehajtási 
folyamat részét képezik.”

Amennyiben a Bizottság helyénvalónak tartja a nemzeti eljárás eredményeinek kivárását, a 
nemzeti ítéletek jogerőre emelkedését követően értékeli majd a helyzetet és megteszi a 
megfelelő lépéseket.  

A fent említett érvek alapján a Bizottság 2010. január 20-án lezárta az ügyet.


