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Tárgy: José Vázquez Gómez spanyol állampolgár által az „Asociación movida Pro 
Parque Tamarguillo” egyesület nevében benyújtott 0559/2009 számú petíció 
egy autópálya-bekötőút építéséről, amely tönkretenne egy parkot Sevillában

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arról panaszkodik, hogy a sevillai önkormányzat a Tamarguillo park 
közepén át vezető autópálya-bekötőút építését tervezi. Az említett parkot az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap támogatásával újították fel és erdősítették be. Az autópálya-
bekötőút építése tönkretenné ezt a felújított parkot és annak létesítményeit, és jelentős 
kellemetlenséget okozna az itt élőknek. A petíció benyújtója kifogásolja az említett európai 
pénzeszközökkel való helytelen gazdálkodást.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A petíció benyújtója kifejezi az Andalúziai Autonóm Közösségben (Spanyolország) Sevilla 
körüli autópálya-építési projekttel szembeni ellenvéleményét.  A petíció benyújtója közli, 
hogy a körgyűrű-projekt károkat és a Tamarguillo városi park egy részének elpusztítását fogja 
okozni.  A petíció benyújtója szerint ez a park nagyon fontos a terület lakosai és 
életminőségük szempontjából.  A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy ez a park jelentős 
ökológiai értékekkel bír, és az útprojekt el fogja pusztítani a kérdéses vizes területet.  A 
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petíció benyújtója feltárja, hogy ezt a területet nemrég az európai uniós alapok 
(POMAL/ERFA) támogatásával felújították.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A közösségi környezetvédelmi jog ebben az esetben való alkalmazását illetően ki kell emelni 
az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. 
június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelvet1.
Ezt az irányelvet a 97/11/EK2, a 2003/35/EK3 és a 2009/31/EK irányelv4 módosította.

A környezeti hatásvizsgálati irányelvként ismert 85/337/EGK, többször módosított irányelv 2. 
cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy azokat a projekteket, amelyek különösen a 
jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős 
hatást gyakorolnak, az engedély megadása előtt engedélykérelmezési eljárásnak és a 
hatásaikra vonatkozó értékelésnek kell alávetni.

A környezeti hatásvizsgálati irányelvet az I. és a II. mellékletben szereplő projektekre kell 
alkalmazni. Meg kell jegyezni, hogy az I. mellékletben a 7b.) pontban szerepelnek az 
„Autópályák és gyorsforgalmi utak építése” projektek.  A 4. cikk (1) bekezdése értelmében az 
I. mellékletben felsorolt osztályokba tartozó projekteket vizsgálatnak vetik alá az 5–10. cikkel 
összhangban.

Következésképpen úgy tűnik, hogy a Sevilla körüli autópálya- vagy gyorsforgalmiút-építési 
projektet az engedélyezése előtt környezeti hatásvizsgálatnak kell alávetni.  Meg kell 
jegyezni, hogy az említett eljárás keretében nyilvános konzultációs időszaknak kell lennie.  A 
projekt esetleges engedélyének megadása előtt figyelembe kell venni a nagyközönség 
észrevételeit és állításait.

A Bizottság szolgálatai a spanyol hatóságokhoz fordultak annak érdekében, hogy 
megismerjék az autópálya-projekt részleteit, és az észrevételeiket kérjék a 85/337/EGK 
irányelv ezen ügyre való alkalmazását illetően.

Mivel természetvédelmi közösségi irányelvekről van szó: a 79/409/EGK5 (Madarak) és a 
92/43/EGK6 (Élőhelyek) irányelvről, meg kell említeni, hogy azokat nem lehet erre az esetre 
alkalmazni, mivel ez a városi park nem tartozik egyetlen, a Natura 2000 hálózat részét képező 
területhez sem.

E projektek lehetséges közösségi finanszírozását illetően: egyrészt a „Tamarguillo” városi 
park felújítását és másrészt a tervezett új autópályát illetően a Bizottság meg kívánja jegyezni 
a következőt:

                                               
1  HL L 175., 1985.7.5.
2  HL L 73., 1997.3.14.
3  HL L 156., 2003.6.25.
4  HL L 140., 2009.6.5.
5  HL L 103., 1979.4.25.
6  HL L 206., 1992.7.22.



CM\859599HU.doc 3/3 PE438.300v02-00

HU

A spanyol hatóságok által a Bizottság strukturális alapokkal foglalkozó szolgálataihoz 
benyújtott információk szerint a „Leromlott területek újbóli rendezése az önkormányzat 
területén” elnevezésű programot a POMAL-programban az ERFA társfinanszírozta (1994–
1999).  E projekt utolsó hitelesítése 2001-ben volt.  A teljes támogatható összeg 8 865 163 
euró volt, amelyből az ERFA-társfinanszírozás összege 6 205 614 euró.

A Bizottságnak nincs információja a petíció benyújtója által említett útprojektről, és ezért nem 
foglal állást annak esetleges társfinanszírozására vonatkozóan.  Mindenesetre a Bizottság azt 
javasolja a petíció benyújtójának, hogy küldjön e-mailt az illetékes spanyol hatóságoknak, 
nevezetesen a Gazdasági Minisztériumba Martínez Urrutia asszony részére: 
emartinezurrutia@sgpg.meh.es, annak érdekében, hogy további tájékoztatást kapjon e 
kérdésről.

Következtetés

A Bizottság a spanyol hatóságokhoz fordult annak érdekében, hogy a közösségi 
környezetvédelmi jog ezen ügyben való alkalmazására vonatkozó észrevételeiket kérje.

A Bizottság tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet az ügy vizsgálatának fejleményeiről.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 3.

A Bizottság a korábbi közleményében tájékoztatta az Európai Parlament Petíciós Bizottságát 
az ebben az esetben alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályokról.

E petícióra való tekintettel a Bizottság megkereste a spanyol hatóságokat, hogy 
észrevételeiket kérje a petíció benyújtói által említett tényekkel, valamint az ebben az esetben 
alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályokból eredő kötelezettségek alkalmazásával 
kapcsolatban.

A Bizottság kérésére válaszul a spanyol hatóságok megküldték a sevillai polgármesteri hivatal 
erre vonatkozó jelentését, amelyhez különböző mellékletek tartoztak.

A spanyol hatóságok összegzésképpen hangsúlyozzák, hogy az SE-35 gyorsforgalmi vagy 
elkerülő út megépítésére, illetve a Tamarguillo városi park rendezésére irányuló projektet a 
sevillai önkormányzat általános városrendezési terve (PGOU) előirányozta.  Az 
önkormányzati hatóságok hozzáfűzik, hogy az említett tervet az Andalúzia Autonóm 
Közösség általi, 2006. július 19-i végleges jóváhagyása előtt környezeti hatásvizsgálati 
eljárásnak vetették alá.

Az iratanyag vizsgálatát követően a Bizottság újabb levelet küldött a spanyol hatóságoknak, 
részletesebb tájékoztatást kérve a környezeti hatásvizsgálatról és a két említett projekttel 
kapcsolatban hozott intézkedésekről. E kiegészítő információk szükségesek az ügy 
vizsgálatának lezárásához.


