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Tárgy: -Antonio Tortosa Gómez, spanyol állampolgár által benyújtott 0451/2009. 
számú petíció a madridi önkormányzat és érsekség által a San Francisco el 
Grande bazilika (Madrid, Spanyolország) környékén tervezett 
munkálatokról 

- Teresa Sànchez, spanyol állampolgár által a „Cornisa Vistillas” csoport 
nevében benyújtott, 0725/2009. számú, 22 844 aláírást tartalmazó petíció a 
Manzanares folyó parti sétányának új fejlesztési tervéről

1. A petíciók összefoglalása

A 0451/2009. számú petíció:
A madridi önkormányzati hatóságok és az érsekség a San Francisco el Grande körüli terület 
rendezését és fejlesztését –többek között új érsekségi központ és könyvtár felépítését –
tervezi, két új utcát is létrehozó egyéb fejlesztésekkel egyetemben. A Cornisa parkot is 
érinteni fogják azonban a munkálatok. A petíció benyújtója tiltakozik a városfejlesztési 
tervnek a meglévő zöld területekre és a kulturális örökség megőrzésére gyakorolt hatása miatt. 

A 0725/2009. számú petíció: 
A petíció benyújtója ellenzi a madridi önkormányzat és az érsekség 2009. február 27-én 
elfogadott tervét (ideiglenes renovációs terv a Manzanares folyó parti sétányára), amely 
kiterjed a „Parque de la Cornisa', a 'Ronda de Segovia”, a szeminárium kertje és a Szent 
Ferenc bazilika melletti terület teljes átalakítására. A madridi érsekséggel kötött megállapodás 
értelmében összesen 25 000 négyzetméternyi új épületet építenének. Az átfogó madridi 
fejlesztési terv által a parkoknak és kerteknek biztosított védelem ily módon elvész. Az új 
fejlesztési terv értelmében a madridi belváros jelentős mennyiségű zöld területet vesztene el, 
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károsodás érné a történelmi városközpontot, valamint régészeti területeket és a kulturális 
örökség részeként nyilvántartott helyeket

2. Elfogadhatóság

A 0451/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 6.
A 0725/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 30.

Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint 
nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

A Bizottság szolgálatai megvizsgálták a petíció benyújtói által szolgáltatott információkat a 
szóban forgó ügyben esetlegesen alkalmazandó európai közösségi jogszabályok fényében.

Meg kell jegyezni, hogy a Bizottsághoz egy írásbeli választ igénylő kérdés is érkezett e 
tárgyban (E-1763/09), amelyet Carlos Carnero González terjesztett elő. Az írásbeli választ 
igénylő kérdésben a tisztelt képviselő aggodalmának ad hangot a madridi közigazgatási 
területen megvalósítandó, a Manzanares folyó parti sétányának felújítására irányuló részleges 
tervvel kapcsolatban. A képviselő kiemeli a projekt kedvezőtlen hatásait a környezetre és 
Madrid örökségére nézve. Továbbá rámutat a közösségi környezetvédelmi jogszabályok 
esetleges megsértésére, ami abból ered, hogy a tervet nem vetették alá környezeti 
hatásvizsgálatnak, mielőtt azt a madridi városi tanács elfogadta.

A kérdéses várostervezési 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 irányelvként vagy SKV-
irányelvként ismert) irányelv1, vagy a 97/11/EK irányelvvel2 és a 2003/35/EK irányelvvel3
módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló 85/337/EGK (a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvként vagy KHV-irányelvként 
ismert) irányelv4. 

Annak érdekében, hogy az ügy valamennyi részlete a rendelkezésére álljon, valamint hogy 
megvizsgálhassa a fent említett írásbeli választ igénylő kérdésben felvetett témákat, a 
Bizottság tájékoztatást kért az illetékes spanyol hatóságoktól a közösségi környezetvédelmi 
jogszabályokban előírt, vonatkozó követelmények teljesítését illetően.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a szóban forgó ügy további 
fejleményeiről.

                                               
1  HL L 197., 2001.7.21.
2 HL L 175., 1985.7.5.
3  HL L 073., 1997.3.14.
4  HL L 156., 2003.6.25.
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4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

Az E-1763/09. számú parlamenti kérdést, valamint a 451/2009. és a 725/2009. számú 
petíciókat követően a Bizottság felkérte a spanyol hatóságokat, hogy küldjék meg 
észrevételeiket a tisztelt képviselő, illetve a petíció benyújtói által kifogásolt körülményekkel, 
továbbá az ebben az esetben a közösségi környezetvédelmi jogból fakadó kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatban.

A Bizottság kérésére válaszul a spanyol hatóságok megküldtek két, a Madrid Autonóm 
Közösség és a madridi önkormányzat által készített jelentést, amelyekhez az esettel 
kapcsolatos különböző közigazgatási, jogi és technikai intézkedésekre vonatkozó különféle 
mellékleteket csatoltak.

Röviden összefoglalva, a spanyol hatóságok kifejtik a „Plan Parcial de Reforma Interior de la 
Cornisa del Río Manzanares” városfejlesztési projekt főbb jellemzőit; a projekt Madrid város 
átfogó városfejlesztési tervének (PGOU) részleges módosítását vonja maga után a madridi 
önkormányzat és a madridi katolikus egyház érseksége között 2005. december 2-án aláírt 
megállapodás következtében.

E részleges tervet 2009. február 27-én hagyta jóvá a madridi önkormányzat. E határozatot 
2009. április 16-án tették közzé Madrid Autonóm Közösség hivatalos lapjának (BOCM) 89. 
számában. A spanyol hatóságok szerint a környéken élők nem emeltek kifogást a projekt ellen 
a nyilvános konzultáció szakaszában.  A madridi PGOU egyes pontjainak módosítását a 
BOCM 254. számában 2007. október 25-én közzétett 2007. október 4-i kormányhatározat 
hagyta jóvá. A terv értelmében a katolikus egyház új épületeket és kulturális létesítményeket 
hozhat létre.  A spanyol hatóságok kifejtik, hogy a zöld felületek kiterjedése nem fog 
csökkenni; ellenkezőleg, az a közlétesítmények számával egyetemben jelentős mértékben 
nőni fog.  A spanyol hatóságok szerint olyan egyéb kérdéseket is figyelembe vettek, mint a 
városképre kifejtett hatás és a zajszennyezés.

A spanyol hatóságok kifejtik továbbá, hogy a Madrid Autonóm Közösség történelmi 
örökségéről szóló 10/1998. számú törvénynek megfelelően a kultúra területén hatáskörrel 
rendelkező hatóságokat is kezdettől fogva bevonták.  Ez az övezet „Bien de Interés Cultural” 
besorolásának megfelelően valójában különleges védelemben részesül.  Így Madrid város 
kulturális, régészeti és történelmi örökségét is figyelembe vették.

A környezeti károk megelőzését illetően a spanyol hatóságok kifejtik, hogy a városfejlesztési 
tervet Madrid Autonóm Közösség környezeti értékelésről szóló 2/2002. számú regionális 
törvénye értelmében környezeti hatásvizsgálatnak vetették alá.  Készült tehát egy környezeti 
hatástanulmány. A regionális környezetvédelmi hivatal 2006. május 22-én kiadott egy 
jelentést. A regionális hatóságok részletesen kifejtik e folyamat szakaszait és a meghozott 
intézkedéseket.  A részleges terv tartalmaz (178–376. oldal) egy környezetvédelmi jelentést, 
amelyben az önkormányzat mint kezdeményező igazolja az intézkedések elfogadását és a 
regionális környezetvédelmi szerv által megállapított környezetvédelmi feltételek tiszteletben 
tartását.

A spanyol hatóságok másrészről elmondják, hogy kérelem érkezett a közigazgatási 
bírósághoz a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt (1229/2007. sz., Madridi 
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Fellebbviteli Bíróság); a felülvizsgálat iránti kérelmet az „Amigos de la Cornisa-Vistillas” (a 
petíció benyújtói) terjesztette elő a regionális kormánynak a PGOU részleges módosítását 
jóváhagyó 2007. októberi egyetértő határozata ellen.  Ez a bírósági eljárás folyamatban van.

A Bizottság az Európai Unió környezetvédelmi jogának fényében megvizsgálta az iratokban 
foglalt valamennyi információt.

Az ügyiratban szereplő adatok vizsgálata alapján nem állapítható meg az ebben az esetben 
alkalmazandó közösségi környezetvédelmi jog megsértése.  Mindenesetre meg kell említeni, 
hogy a szóban forgó városfejlesztési projekt közigazgatási felülvizsgálati eljárás tárgyát képezi 
az illetékes spanyol bíróságnál, amely a projekt nemzeti jog szempontjából való törvényességét 
is megállapíthatja.  Ezért nincs olyan tényező, amely ebben az ügyben indokolná a Bizottság 
további fellépését.


