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Tárgy: Az Isaac Dominguez Santos, spanyol állampolgár által benyújtott 1449/2008. 
számú petíció a Palencia–Leon nagysebességű vasúti pálya építési 
munkálatainak a Grajal de Campos-i térségre (Leon) gyakorolt káros 
hatásairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a tervezett Palencia–Leon nagysebességű vasúti pálya 
súlyosan kedvezőtlen hatást gyakorolna a Grajal de Campos-i térségre (Leon). A petíció 
benyújtója szerint a vasúti pálya egy olyan lakónegyeden haladna át, amely különleges 
művészi és történelmi értékének köszönhetően Grajal de Campos-t kulturális jelentőségű 
területnek nyilvánították. A petíció benyújtója bírálja az illetékes hatóságok tétlenségét, 
amelyek Grajal de Campos területi épségének megóvása helyett jóváhagyták a tervezett 
nyomvonalat. A petíció benyújtója az ügy kivizsgálására kéri az Európai Parlamentet, 
tekintve, hogy a projekt uniós társfinanszírozásban valósulna meg.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója egy vasútépítési projekt ellen tiltakozik, és a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló irányelvre hivatkozik. Ebben az esetben a petíció benyújtója kevésbé aggódik a 
környezet természeti értékeire gyakorolt esetleges hatások miatt, hanem sokkal inkább félti 



PE428.050/REV 2/4 CM\838921HU.doc

HU

annak történelmi és kulturális értékeit. 

A Bizottság szolgálatai megvizsgálták a petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott 
információkat a szóban forgó ügyre alkalmazandó közösségi jogszabályok fényében.

A 97/11/EK1 és a 2003/35/EK2 irányelvvel módosított 85/337/EGK3 irányelv (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. mellékletben felsorolt projektek, valamint a II. 
mellékletben foglalt projektek között: az előbbi esetben mindig el kell végezni a KHV-
eljárást, míg az utóbbi esetben a tagállamok állapítják meg eseti vizsgálat és/vagy az 
irányelvet átültető nemzeti jogszabályban foglalt küszöbértékek vagy kritériumok alapján, 
hogy a projektet környezeti hatásvizsgálatnak kell-e alávetni. A nagysebességű vasúttal 
kapcsolatos projekteket az irányelv I. mellékletének 7a. pontja tartalmazza, ezért ezek 
esetében kötelező a KHV-eljárás.

A KHV-eljárás biztosítja, hogy a projektekkel járó környezeti hatásokat még azelőtt 
azonosítják, hogy az illetékes hatóság kiadja az (építési engedélyként ismert) engedélyt. A 
közigazgatási és környezetvédelmi hatóságok ismertethetik véleményüket, és a konzultációk 
valamennyi eredményét figyelembe kell venni. A nyilvánosságot ezt követően tájékoztatni 
kell az engedély tartalmáról.

Meg kell jegyezni, hogy a KHV-irányelv 3. cikke értelmében a kulturális örökség az egyik 
olyan tényező, amelyet a környezeti hatásvizsgálati eljárásnak megfelelő módon azonosítania, 
jellemeznie és értékelnie kell.

Az ügy részleteinek megismerése és a petícióban felvetett kérdések kivizsgálása érdekében a 
Bizottság szolgálatai levélben fordultak a spanyol hatóságokhoz, és tájékoztatást kértek az 
uniós környezetvédelmi jog vonatkozó követelményeinek való megfelelésről.

A Bizottság tájékoztatást kért az illetékes spanyol hatóságoktól arra vonatkozóan, hogy ebben 
az esetben betartották-e az uniós környezetvédelmi jog vonatkozó követelményeit. A 
Bizottság különösen arra a kérdésre vár választ a spanyol hatóságoktól, hogy miként 
alkalmazták a KHV-irányelv rendelkezéseit.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

Az előző kommunikáció alkalmával a Bizottság tájékoztatta az Európai Parlament Petíciós 
Bizottságát az ebben az ügyben alkalmazandó közösségi környezetvédelmi jogról, különösen 
a 85/337/EGK irányelvből4 (környezeti hatásvizsgálat) eredő kötelezettségekről.  
Emlékeztetni kell arra, hogy a 85/337/EGK irányelv 3. cikke értelmében a környezeti 
hatásvizsgálat minden egyedi esetre vonatkozóan megfelelő módon azonosítja, leírja és 
                                               
1  HL L 073, 1997.3.14.
2  HL L 156, 2000.6.25.
3  HL L 175, 1985.7.5.
4 HL L 175., 1985.7.5.
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értékeli az egyes projektek közvetlen és közvetett hatásait, amelyek között szerepel a 
kulturális örökség.

Meg kell jegyezni, hogy a spanyol hatóságok közösségi finanszírozási kérelmet nyújtottak be a
„Línea de Alta Velocidad (AVE) Venta de Baños-Palencia-León. Plataforma Fase I” nagy 
projekt javára a Castilla y León 2007–2013 ERFA Operatív Program keretében. 
Összefoglalva, a Madrid és Észak-Spanyolország és Északnyugat-Spanyolország közötti 
gyorsvasút-vonal (AVE) tervéről van szó, amely a már működő Madrid–Valladolid vonal 
meghosszabbítása.

A Bizottság az adott esetben alkalmazandó közösségi környezetvédelmi jog fényében, 
különösen az e nagy projektre vonatkozó ERFA közösségi finanszírozási ügyirat 
vizsgálatakor az e témában rendelkezésre álló valamennyi információt is figyelembe véve 
megvizsgálta a petíció benyújtója által szolgáltatott és a vitatott projekttel kapcsolatos érveket 
és információkat.

A 97/11/EK irányelvvel1 és a 2003/35/EK irányelvvel2 módosított 85/337/EGK irányelvet 
illetően meg kell jegyezni, hogy ezt a projektet – amelyet az „Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias” (ADIF) állami társaság segített – környezeti hatásvizsgálatnak 
vetették alá.  Ez az eljárás a Környezetvédelmi Minisztérium által 2007. január 30-án 
elfogadott, az állam hivatalos lapjának (BOE) 2007. március 2-án megjelent 53. számában 
(9093–9098. oldal) közzétett határozatban foglalt, a környezeti hatásról szóló nyilatkozattal 
(DIA) zárult le. Ez a környezeti hatásvizsgálati eljárás elegendőnek tűnik ahhoz, hogy 
kellően meghatározzák és értékeljék e projekt környezetre gyakorolt hatásait, valamint hogy 
meghozzák a szükséges intézkedéseket az említett hatások elkerülésére vagy 
minimalizálására.

A természetvédelmi irányelvek, azaz a 2009/147/EK (madárvédelmi)3 és a 92/43/EGK 
(élőhelyvédelmi)4 irányelv szempontjából a spanyol hatóságok benyújtották a „Natura 2000 
igazolást”, amelyet a Natura 2000 hálózat védelméért felelős hatóság (Castilla y León
Autonóm Közösség Környezetvédelmi Hivatalának Természeti környezeti Főigazgatósága) 
2008. április 18-án bocsátott ki.  Ezen igazolás szerint az elvégzett hatásvizsgálat és az 
elfogadott intézkedések nyomán ez a projekt nem gyakorol jelentős káros hatásokat a Natura 
2000 hálózatra. Ugyanis e projekt munkálatait nem Natura 2000 területen végzik, bár azok 
közül három közel van a kiválasztott nyomvonalhoz.

Meg kell jegyezni, hogy az e projektre vonatkozóan a környezeti hatásról szóló nyilatkozat 
(DIA) a vasúti projekttel esetleg érintett kulturális örökségről szóló értékelést is tartalmazza.  A 
9097. oldal összefoglalja ezt a kérdést, és például külön megemlíti a Convento del Carmen-re, az 
Ermita de Perales-re vagy a Camino de Santiago-ra vonatkozó hatásokat. A DIA a táj 
integrációjára, a zaj elleni védelemre, kutatásokra és egy régészeti nyomon követésre stb. 
vonatkozó intézkedéseket ír elő. A projektről szóló, a közösségi finanszírozási kérelem 
formanyomtatványának mellékleteiben szereplő jelentés szintén utal az e tekintetben tervezett 
                                               
1 HL L 73., 1997.3.14.
2 HL L 156., 2003.6.25.
3 HL L 20., 2010.1.26.
4 HL L 206., 1992.7.22.
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intézkedésekre.

Mindenesetre e petíció vizsgálatát követően a Bizottság levelet küldött a spanyol 
hatóságoknak, hogy a petíció benyújtója által állított tényekre vonatkozó külön észrevételeiket 
kérje, valamint kiegészítő információkat arról, hogy a projekt végrehajtása során miként 
fogják nyomon követni a DIA kulturális örökséggel kapcsolatos előírásait.

E tájékoztatáskérésre válaszul a spanyol hatóságok továbbították a Castilla y León-i Kulturális 
Örökségvédelmi Bizottság 2010. március 16-i megállapodását, amelyben e bizottság a hatáskörei 
keretében engedélyezi a kérdéses vasúti projektet, és megállapítja, hogy a választott nyomvonal 
és a jóváhagyott projekt León tartományban nem veszélyezteti a Grajal de Campos történelmi 
terület kulturális értékeit.

Ezenkívül a spanyol hatóságok megküldték a projektvégrehajtó (ADIF állami társaság) által a 
projekt kulturális örökségre gyakorolt esetleges hatásairól és az e témában, különösen a 
Palencia–León szakaszt illetően elfogadott különböző intézkedésekről készített különjelentést.
Egy igazán teljes körű jelentésről van szó, amelyet a Bizottság kielégítő és elegendő válasznak 
tekintett.

Az iratok megvizsgálása alapján nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy megsértették a jelen 
esetben alkalmazandó közösségi környezetvédelmi jogszabályokat.


