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Tárgy: A Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo által 
benyújtott 0672/2009. számú petíció a földrajzi kultúrtáj megőrzésére 
irányuló toledói önkormányzati fejlesztési terv elfogadása által okozott 
veszélyekről

1. A petíció összefoglalása

A Real Academia de Bellas Artes de Toledo nevében a petíció benyújtói az önkormányzati 
fejlesztési terv leállítását szorgalmazzák, mivel az megsérti a földrajzi kultúrtájat. A petíció 
benyújtói szerint Spanyolország 2007 novemberében ratifikálta az Európa Tanács európai 
tájvédelmi egyezményét (BOE 31/02/2008), és ezért törekednie kellene a toledói táj – az 
UNESCO világörökségébe tartozó város – védelmére, kezelésére és gondozására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. június 24.

A petíció benyújtója az új városfejlesztési tervvel (POM) szemben él kifogással, amelynek 
elkészítésén a spanyolországi Kasztília-La Mancha Autonóm Közösségében található Toledo 
városának helyi hatóságai dolgoznak. Rámutat az új tervben („Vegas del Tajo”) 
meghatározott egyes városfejlesztések negatív hatásaira, különösen a tájjal és a kulturális 
örökséggel kapcsolatban.  Azt is állítja, hogy Toledo történelmi értékeinek ez a 
visszafordíthatatlan elvesztése jelentős negatív hatással lenne a turizmusra is, amely 
városának egyik alapvető gazdasági tevékenysége. 
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A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által szolgáltatott információkat a szóban forgó 
ügyben esetlegesen alkalmazandó európai uniós (EU) jogszabályok fényében.

Meg kell jegyezni, hogy a kérdéses városfejlesztési terv jellemzőinek függvényében a szóban 
forgó esetben alkalmazandó lehet a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv1 (a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló 
vagy SKV-irányelv), vagy az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv2 (a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-
irányelv).

A két irányelv, az SKV- és a KHV-irányelv hasonló célok elérésére törekszik a fenntartható 
fejlődés és a nyilvánosság részvételének előmozdítása, valamint a környezetvédelemnek a 
döntéshozatali folyamatba való integrálása érdekében.

Megjegyzendő, hogy a kulturális örökség és a táj azok közé a tényezők közé tartoznak, 
amelyeket a kérdéses terv vagy projekt engedélyezése előtt az SKV- és KHV-eljárások 
megfelelő módon azonosítanak, leírnak és értékelnek.

Az EU természetvédelmi irányelveivel kapcsolatban (a 79/409/EGK madárvédelmi irányelv3

és a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv4) megjegyzendő, hogy azok abban az esetben 
alkalmazandók, ha a szóban forgó terv vagy projekt jelentős hatást gyakorolhat egy Natura 
2000 területre.

Következtetések

A Bizottság tájékoztatást kért a spanyol hatóságoktól az EU környezetvédelmi jogában előírt, 
vonatkozó követelmények betartásáról. A Bizottság mindenekelőtt azt kívánta megtudakolni a 
spanyol hatóságoktól, hogy milyen formában alkalmazták az SKV- és a KHV-irányelv 
rendelkezéseit.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. október 26.

Emlékeztetni kell arra, hogy az Európai Bizottság nem rendelkezik különös hatáskörrel a 
kulturális örökség védelme, megőrzése és helyreállítása területén; ezek elsődlegesen nemzeti 
hatáskörbe tartoznak.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikke értelmében az Unió célja a kultúra 

                                               
1  HL L 197., 2001.7.21.
2 A 97/11/EK irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14.), a 2003/35/EK irányelvvel (HL L 156., 
2003.6.25.) és a 2009/31/EK irányelvvel (HL L 140., 2009.6.5.) módosított 85/337/EGK 
irányelv (HL L 175., 1985.7.5.).
3 HL L 103., 1979.4.25. A 2009/147/EK irányelv (HL L 20., 2010.1.26.) foglalta egységes 
szerkezetbe.
4 HL L 206., 1992.7.22.
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területén „a tagállamok közötti együttműködés előmozdítása és szükség esetén tevékenységük 
támogatása és kiegészítése”. Az Unió fellépése ezért kiegészíti a nemzeti vagy regionális 
fellépéseket, és továbbra is a tagállamok felelősek a kulturális örökség megőrzéséért és 
védelméért.

Korábbi közleményében a Bizottságnak ugyanakkor alkalma volt tájékoztatni az Európai 
Parlament Petíciós Bizottságát az ebben az esetben alkalmazható európai uniós 
környezetvédelmi jogszabályokról. Különösen a 2001/42/EK (a stratégiai környezeti 
vizsgálatról szóló) irányelvről1 van szó. Emellett a 85/337/EGK (a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló) irányelv2 alkalmazása is felmerül.

A bizottsági szolgálatok megkeresték a spanyol hatóságokat, hogy kikérjék észrevételeiket a 
petíció benyújtója által kifogásolt tényekről, valamint az uniós környezetvédelmi 
jogszabályok ebben az esetben való alkalmazásáról.

A bizottsági szolgálatok kérésére válaszul a spanyol hatóságok megküldték a Kasztília-La 
Mancha Autonóm Közösség által kidolgozott jelentéseket, különösen az ipari, energiaügyi és 
környezetvédelmi regionális hivatal környezeti hatásvizsgálatokért felelős főigazgatóságának 
jelentését. Megküldték továbbá a területrendezésért és a lakhatási ügyekért felelős regionális 
hivatal által készített jelentést is. A spanyol hatóságok emellett különböző hivatalos iratokat 
szolgáltattak a POM (városrendezési terv) elfogadásáról, valamint az e tárgyban indított 
környezeti eljárásokról.

Összefoglalva, a spanyol hatóságok kifejtik a Toledo várostervezésének módosítását célzó 
POM főbb jellemzőit. A módosítás célja a különböző városi csomópontok közötti 
összeköttetés és a Tajo folyóhoz közeli övezetek zavartalan fejlődésének elősegítése. A POM 
a korábbi, 1986. évi városrendezési tervet (Plan General de Ordenación Urbana – PGOU) 
váltja fel. A hatóságok emellett ismertetik az uniós környezetvédelmi jogszabályokból fakadó 
kötelezettségek helyes alkalmazása érdekében tett különböző közigazgatási lépéseket és 
elfogadott intézkedéseket.

Meg kell jegyezni, hogy elfogadását megelőzően a POM-ot környezeti hatásvizsgálati 
eljárásnak, nevezetesen a környezetvédelmi hatásvizsgálatról szóló 5/1999. számú Kasztília-
La Mancha-i regionális törvény szerinti „Evaluación Ambiental Preliminar” elnevezésű 
eljárásnak vetették alá. A regionális hatóságok rámutatnak arra, hogy a 2001/42/EK irányelv 
szerinti környezeti hatásvizsgálatról van szó, amelyet a tervek és programok környezetre 
gyakorolt esetleges hatásainak megelőzése érdekében végeznek el. Ezt az előzetes környezeti 
hatásvizsgálatot a környezeti hatásvizsgálatért felelős főigazgatóság 2007. február 21-i 
határozatával fogadták el. A POM-ot véglegesen a területrendezésért és a lakhatási ügyekért 
felelős regionális hivatal 2007. március 26-i rendeletével hagyták jóvá.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek 
és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról. HL L 197., 2001.7.21.
2 A 97/11/EK, a 2003/35/EK és a 2009/31/EK irányelvvel módosított, az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 
85/337/EGK tanácsi irányelv. HL L 175., 1985.7.5.; HL L 73., 1997.3.14.; HL L 156., 
2003.6.25.; HL L 140., 2009.6.5.
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Meg kell jegyezni, hogy a POM-ra vonatkozó projekt esetében 2005-ben és 2006-ban három 
alkalommal nyilvános konzultációra került sor. Az illetékes hatóságok figyelembe vették az 
érintett közönségtől kapott állításokat. Ezenfelül számos illetékes hatóság véleményét 
kikérték és figyelembe vették, beleértve a történelmi és kulturális örökség védelméért felelős 
hatóságokét is.

A POM előzetes környezeti hatásvizsgálatának elfogadásáról szóló határozat összefoglalja az 
említett eljárás főbb elemeit. Ez a környezeti hatásvizsgálati eljárás elegendőnek tűnik ahhoz, 
hogy megfelelően azonosítsák és értékeljék e terv környezetre gyakorolt hatásait, valamint 
hogy megtegyék az említett hatások elkerülését vagy minimálisra szorítását szolgáló 
intézkedéseket.  Egy sor, a végrehajtás és a fejlesztés során tiszteletben tartandó 
környezetvédelmi feltételt határoztak meg és vettek fel a POM-ba.

A regionális környezetvédelmi hatóságok a POM jóváhagyását követően engedélyezett 
különböző városrendezési projektek esetén folytatott környezetvédelmi eljárásokról is 
tájékoztatást nyújtottak. E projekteket a környezeti hatásvizsgálatról szóló 4/2007. számú új 
Kasztília-La Mancha-i regionális törvény rendelkezéseinek megfelelően már értékelték. A 
különböző screening eljárásokat követően bizonyos projekteket szabályozott környezeti 
hatásvizsgálati eljárásnak vetettek alá, míg a 85/337/EGK irányelvnek a II. mellékletben 
szereplő projektekre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban más projektek esetén nem 
tekintették szükségesnek ezt az eljárást. A spanyol hatóságok mindenesetre kifejtik, hogy a 
POM végrehajtása éppen csak megkezdődött.

Az iratok vizsgálata alapján tehát megállapítható, hogy a spanyol hatóságok ebben az esetben 
meghozták a 2001/42/EK és a 85/337/EGK irányelvből fakadó kötelezettségek alkalmazását 
szolgáló intézkedéseket.

A közösségi természetvédelmi irányelvek: a 79/409/EGK1 (madárvédelmi) és a 92/43/EGK2

(élőhelyvédelmi) irányelv tekintetében meg kell jegyezni, hogy e projekt nem gyakorol káros 
hatást a Natura 2000 hálózatra. Ezek az irányelvek ebben az esetben ezért nem 
alkalmazandók.

A spanyol hatóságok arról is tájékoztattak, hogy a POM ellen 20 közigazgatási határozat 
bírósági felülvizsgálatára irányuló kérelmet nyújtottak be. Meg kell jegyezni, hogy e 
felülvizsgálatok közül több is folyamatban van még az illetékes spanyol bíróságok előtt.

Következtetések

Az alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályok fényében, valamint a spanyol 
hatóságok válaszának figyelembevétele mellett a bizottsági szolgálatok megvizsgálták a 
petíció benyújtója által Toledo város POM-jával kapcsolatban szolgáltatott érveket és 
információkat.
                                               
1 A Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről. A 
2009. november 30-i 2009/147/EK irányelvvel egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 
HL L 20., 2010.1.26.
2 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről. HL L 206., 1992.7.22.
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Összefoglalva, az iratok elemzése alapján nem állapítható meg az alkalmazandó uniós 
környezetvédelmi jogszabályok megsértése. Ezért nincs olyan tényező, amely indokolná ebben 
az ügyben a Bizottság további fellépését.

Mindenesetre meg kell említeni, hogy a szóban forgó városrendezési terv különböző 
felülvizsgálati eljárások tárgyát képezi a hatáskörrel rendelkező spanyol bíróságok előtt, amelyek 
szintén megállapíthatják, hogy a projekt jogszerű-e a nemzeti és az uniós jog szempontjából.


