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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: María Jesus Peréx Agorreta spanyol állampolgár által a „Departamento de 
Historia Antigua-UNED” (az UNED Ókori Történelem Tanszéke) nevében 
benyújtott 0774/2008. számú petíció az észak-spanyolországi Kasztília és 
León-i Soria és Numancia természeti és kulturális környezetének védelméről

Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, spanyol állampolgár által 
benyújtott 0862/2008. számú petíció az észak-spanyolországi Kasztília és 
León-i Soria és Numancia természeti és kulturális környezetének védelméről

Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada spanyol állampolgár által 
benyújtott 1686/2008. számú petíció Soria és Numancia (Kasztília és León, 
Spanyolország) természeti és kulturális környezetének védelméről

1. A 0774/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra utal, hogy Soriában „környezetbarát város” létrehozását tervezik. 
Véleménye szerint ez a kifejezés nem megfelelő, mivel az építkezés helyszíne, Soto de 
Garray, építési tilalom alá tartozó, védett terület, mert közösségi jelentőségű és különleges 
madárvédelmi területen található, ahol a madárpopulációba a gólyák is beletartoznak.  A 
projekt több mint 700 lakás, számos hotel és egy üzleti negyed („Polígono Industrial Soria 
II”) építését foglalja magában.  Ezenkívül a petíció benyújtója azt állítja, hogy ez a projekt és 
a kapcsolódó tevékenységek rendkívül negatív hatást gyakorolnak majd a közeli Numanciára, 
amely történelmi és régészeti szempontból jelentős hely.  A petíció benyújtója ezért arra kéri 
az Európai Parlamentet, hogy intézkedjen annak ellenőrzése céljából, hogy az e területtel 
kapcsolatos európai uniós jogi rendelkezéseket betartják-e a fent említett projekt esetében. 

A 0862/2008. számú petíció összefoglalása
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A petíció benyújtójának tulajdonában van annak a területnek egy része, amelyet ki akarnak 
sajátítani a célból, hogy kialakítsanak egy ún. „környezetbarát várost” Soriában, de ezt az 
elnevezést a petíció benyújtója helytelennek tartja, hiszen az építés helye, Soto de Garray, 
olyan védett területként van nyilvántartva, amelyre építési tilalom van érvényben, mivel 
közösségi jelentőségű területen és egy különleges madárvédelmi területen fekszik, amely 
többek között gólyapopulációknak ad otthont.  A projekt 700 lakás, több szálloda és egy ipari 
terület (Polígono Industrial Soria II) létrehozására irányul.  A petíció benyújtója egyidejűleg 
arra is rámutat, hogy az említett projektek és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek különösen 
negatív hatással lesznek a közeli történelmi és régészeti szempontból jelentős Numanciára.  A 
petíció benyújtója következésképpen arra kéri az Európai Parlamentet, hogy lépjen közbe és 
ellenőrizze, hogy a fent említett projektekkel kapcsolatosan betartják-e az EU e területen 
érvényben lévő jogi rendelkezéseit.

Az 1686/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy olyan terület (Finca el Cabezo) egy részének tulajdonosa, amelyet 
egy több mint 700 lakás, különféle szállodák és egy ipartelep (Polígono Industrial Soria II) 
megépítésére irányuló projekttel kapcsolatosan kisajátítanak.  A „közérdekű” kisajátítást a 
félig állami tulajdonban lévő GESTURCAL vállalkozás végzi, és erre az építési 
beruházásokra irányuló közbeszerzésről szóló 2004/18/EK irányelv betartása nélkül került 
sor.  A városfejlesztési projekt során megkerülték az előzetes környezeti hatásvizsgálatot, 
ezzel megsértve a 2001/42/EK irányelvet.  Emellett az építkezés kiválasztott helyszíne 
különleges madárvédelmi területen található, ahol héjasas- és vörösvércse-populációk élnek, 
és ezzel sérül az élőhelyekről szóló 92/43/EK irányelv.  A petíció benyújtója emellett jelzi, 
hogy a szóban forgó projekt különösen kedvezőtlen hatást gyakorol a Numancia melletti 
fontos történelmi és régészeti területre (Scipio Africanus ostroma után maradt római kori 
romok és San Juan de Duero román kori romjai).  A petíció benyújtója kéri ezért az Európai 
Parlamentet, hogy avatkozzon be, és ellenőrizze, hogy a projekt eleget tesz-e az adott ágazatra 
alkalmazandó közösségi jogszabályokban előírt rendelkezéseknek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 23. (0774/2008. számú petíció), 2008. november 
11.(0862/2008. számú petíció) és 2009. március 26. (1686/2008. számú petíció).  Tájékoztatás 
kérése a Bizottságtól az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A petíció

A petíciók benyújtói két projektet kifogásolnak: egy ún. „környezetbarát város” Soto de 
Garray (Soria) területén tervezett felépítését és a (117 ha alapterületű) Soria II Ipari Park 
projektet a Soria közigazgatási területén lévő Cabezóban.

A petíciók benyújtói szerint a soriai Soto de Garray területére tervezett „környezetbarát 
város” hatással lesz a Duero- és a Tera-folyó összefolyásánál fekvő lápos területre, amelyen 
nagy számban találhatók folyó menti növényfajok, különösen nyírfák, és amely különböző 
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madárfajok, elsősorban gólyák fészkelőhelye. A projekt keretében megépítésre kerül öt 
üvegépület, 800 lakás, szállodák, vállalkozási telephelyek stb., aminek a környezetre 
gyakorolt negatív hatása mellett nagyon súlyos vizuális hatása lesz a kivételes jelentőségű 
régészeti helyszínre, Numanciára.

A Soria II Ipari Park projektet illetően a petíciók benyújtói kifejtik, hogy a projekt komoly 
fenyegetést jelent a kulturális tájra, továbbá sem környezeti hatástanulmány, sem gazdasági 
szempontú jelentés nem készült azzal kapcsolatban. A Soria II Ipari Park mindössze 400 
méterre fekszik a Scipio ostromfalának részét képező La Rasa római táborhelytől, amelyet 
Numanciával együtt kulturális értékké nyilvánítottak, de az építkezés más kulturális értékekre 
is hatással lesz. Az ipari park tehát visszafordíthatatlan hatással lesz a fent említett 
környezetre.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottság tisztában van a petíciók benyújtói által felvetett problémákkal, amelyek már a 
Bizottsághoz benyújtott több panasznak is a tárgyát képezték.

A Bizottság a 2007/2105. számú panasszal összefüggésben már megvizsgálta a 
„környezetbarát város” projektjét, különös tekintettel a természetes élőhelyek, valamint a 
vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi 
irányelv1 és a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi 
irányelv2 esetleges megsértésére. A Bizottság szolgálatai nem derítettek fel a projekt részéről 
jelentős hatást a Natura 2000 hálózatra, és a panaszt 2008. június 15-én lezárták.

A projekt nem a Natura 2000 hálózat területén fekszik. A projektgazda által tanulmányozott 
alternatívák kiválasztása előtt két előzetes feltételt határoztak meg: a) a fejlesztés nem lehet 
8 km-nél nagyobb távolságra Soriától; és b) a projekt nem helyezkedhet el védett területen, a 
Riberas del Duero y sus afluentes KJT-től a legnagyobb távolság nem lehet több 2 km-nél, és 
a lejtő dőlésszöge nem lehet nagyobb 8%-nál.

A projektet szektorokra (campus) osztották fel, az épületeket pedig elszórtan helyezték el az 
épületsűrűség hatásának minimalizálása érdekében. 

A projekttel kapcsolatban környezeti hatásvizsgálatot végeztek, amely a 2006. november 10-i 
határozatban jóváhagyott környezeti hatásokra vonatkozó nyilatkozattal zárult le (2006. 
november 17-i BOCyL – regionális hivatalos lap). A környezeti hatásokra vonatkozó fent 
említett nyilatkozat szerint a projekt környezeti hatástanulmánya egyebek mellett a következő 
környezeti tényezőket vette figyelembe: talaj, víz, levegő, éghajlat, táj, növény- és állatvilág 
(beleértve a fajok védelmét, az élőhely-potenciált és a védett ökoszisztémákra gyakorolt 
lehetséges hatásokat), anyagi javak és kulturális örökség (régészeti és kulturális örökség).
Ezenkívül a környezeti hatásokra vonatkozó nyilatkozat történelmi örökség megőrzésére 
vonatkozó 2. pontja kimondja, hogy „ha a földkiemelési munkálatok során véletlenszerűen 
leletek bukkannak fel, azaz olyan tárgyak vagy tárgyi maradványok kerülnek elő, amelyek 
Kasztília és León kulturális örökségéhez tartozó értéket képviselnek, akkor a Kasztília és 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
2 HL L 103., 1979.4.25.
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León kulturális örökségéről szóló, 2002. július 11-i 2002/12. törvény 60. cikkében foglalt 
eljárást kell követni.”

A Soria II Ipari Park projektet jelenleg vizsgálják. Ezzel összefüggésben a Bizottság 
tájékoztatást kért a spanyol hatóságoktól a 97/11/EK és a 2003/35/EK irányelvvel módosított 
85/337/EGK irányelvet illetően, különös tekintettel a Numanciára és a római táborokra 
gyakorolt lehetséges hatásokra. 
Következtetések

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a „környezetbarát város” projektje nem szegi meg a 
környezetvédelemre vonatkozó közösségi jogszabályokat, és tájékoztatást kért a spanyol 
hatóságoktól a Soria II projekt Numanciára és minősített kulturális értékeire gyakorolt 
környezeti hatásával kapcsolatban.  A Bizottság figyelemmel fogja kísérni a projekt 
megvalósítását.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. szeptember 25.

A „környezetbarát város” projektje

A Bizottság megismétli korábbi írásbeli közleményében közölt álláspontját a „környezetbarát 
város” projektjével kapcsolatban. 

A Soria II városrendezési terv

A Hammerstein Mintz úr által előterjesztett, E-6192/08 számú írásbeli választ igénylő kérdést 
követően a Bizottság 237/08-as számmal vizsgálatot indított az EU kísérleti projektje 
összefüggésében. 

A Bizottság számos kérdést intézett a spanyol hatóságokhoz a bizonyos tervek és programok 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv jelen esetre történő 
alkalmazásával kapcsolatban. A Bizottság ezen kívül afelől is érdeklődött, hogy a fentiek 
hatással lesznek-e a Natura 2000 területekre is. 

A spanyol hatóságok kifejtették, hogy a soriai városrendezési terv módosítására a régió 
hivatalos lapjában (BOCyL 81. szám, 2007.4.27.) közzétett részletes és indokolt döntés 
szerint nem alkalmazandók a stratégiai környezeti vizsgálatra vonatkozó rendelkezések. 
Tették mindezt azért, mert a 3. cikk (3) bekezdésének spanyolországi átültetése szerint a 
kistérségek helyi szintű felhasználását meghatározó tervek és programok, valamint e tervek és 
programok kismértékű módosításaihoz csak abban az esetben van szükség környezetvédelmi 
szempontú értékelésre, ha a tagállamok megállapítják, hogy azok valószínűsíthetően jelentős 
hatással lesznek a környezetre. A fent említett döntésben megadott adatok és indokolások 
egyértelművé teszik, hogy miért nincs szükség ebben az esetben stratégiai környezeti 
vizsgálatra. A döntés szövegéből egyértelműen kiderül, hogy a városrendezési tervek 
módosításai egyetlen Natura 2000 területet sem érintettek. Továbbá a döntés azt is kifejti, 
hogy a módosításban említett ipari övezet tekintetében környezetvédelmi szempontú 
értékelést végeznek majd.

A fent említett határozat azt is megállapítja, hogy a térségben nincsenek olyan katalogizált 
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régészeti lelőhelyek, amelyeket a Soria II városrendezési terv érintene.

A fentieket figyelembe véve tehát nem indokolt a Bizottság közbelépése. 

Közbeszerzési szempontok

A petíciókban körvonalazott kérdések bizonyos mértékig összefüggenek azokkal, amelyekkel 
a Bizottság a Spanyolországgal szemben a valenciai földtörvény (korábban LRAU, jelenleg 
LUV) EU közbeszerzési szabályaival való összeegyeztethetetlensége miatt indított jogsértési 
eljárásban foglalkozott.  A Bizottság 2007. június 27-i döntésében az Európai Bíróság 
hatáskörébe utalta az ügyet; az ügy jelenlegi hivatkozási száma: C-306/08. sz., Bizottság 
kontra Spanyolország ügy1.

A fent említett jogsértési eljárás a valenciai földtörvény számos területét érinti. A Bizottság 
amiatt kifogásolta a valenciai földtörvény bizonyos elemeit, mert meglátása szerint az 
integrált cselekvési programokat (PAI) az EU közbeszerzési szabályainak és elveinek teljes 
körű betartása mellett kell odaítélni.

A Bizottság ezúton kívánja hangsúlyozni, hogy a fent említett jogsértési eljárás hatálya az EU 
közbeszerzési szabályainak megsértésére korlátozódik. Az eljárás nem vonja kétségbe a 
valenciai földtörvénynek a helyi hatóságok kisajátítási hatáskörére vonatkozó rendelkezéseit, 
hiszen az EK-Szerződés 295., a tagállamok tulajdoni rendszereiről szóló cikke szerint ez nem 
tartozik a Közösség hatáskörébe.

Amint azt már a O-031/07. számú szóbeli választ igényelő kérdésre, valamint az E-4434/07. 
számú írásbeli választ igénylő kérdésre adott válaszban is kiemelték, a petíció benyújtói 
érdekében meg kell jegyezni, hogy ebben a fázisban nem lehet kizárni, hogy a fent említett 
valenciai ügy adott esetben próbapert jelentő eljárássá is válhat a Bizottság számára, és ily 
módon akár le is fedheti a petícióban szereplő kérdést. Ilyen körülmények között az Európai 
Bíróság ítéletét követően a Bizottság elemezni fogja, hogy milyen lépéseket hozzon az egyéb 
spanyol regionális földtörvényekkel kapcsolatban.   

Következtetések
A Bizottság úgy ítéli meg, hogy sem a „környezetbarát város” projektje, sem pedig a Soria II 
városrendezési terv nem sérti meg a környezetvédelemre vonatkozó közösségi 
jogszabályokat.

Ami az Európai Közösség közbeszerzési szabályainak lehetséges alkalmazását illeti, a petíció 
benyújtójának érdekeit szem előtt tartva a Bizottság emlékezteti őt a C-306/08. sz., Bizottság 
kontra Spanyolország ügyben2 képviselt álláspontjára.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által megküldött kiegészítő iratokat. A 

                                               
1 A további fejleményeket ebben az ügyben lásd a http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ weboldalon.
2 A további fejleményeket ebben az ügyben lásd a http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ weboldalon.
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Bizottság azonban továbbra sem tartja megállapíthatónak az Unió környezetvédelmi 
jogszabályainak megsértését, és fenntartja a korábbi közleményeiben foglalt indoklását.


