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RÉSZÉRE

Tárgy: Matías Cuadrado González, spanyol állampolgár által benyújtott 1519/2008. 
számú petíció Horche, (Guadalajara, Spanyolország) település területén egy 
baromfiüzem közelében megvalósítandó lakásépítési beruházásról.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Horche, (Guadalajara, Spanyolország) település egyik földterületén egy 
baromfiüzem közelében megvalósítandó lakásépítési beruházás miatt tesz panaszt. A petíció 
benyújtója szerint az önkormányzatnak környezeti hatásvizsgálatot kellene végeznie a 
lakásépítési beruházás baromfiüzemmel való összeegyeztethetősége tekintetében, mivel ez 
utóbbi kibocsátásai károsíthatják az egészséget (megsértve a környezeti levegő minőségének 
vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló, 1996. szeptember 27-i 96/62/EK tanácsi irányelvet és a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 
96/61/EK tanácsi irányelvet).

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

Az „Explotaciones Avícolas Alcarria, S.L.” nevében a petíció benyújtója tiltakozását fejezi ki 
amiatt, hogy a Spanyolországban, Kasztília-La Mancha autonóm közösségének Guadalajara 
tartományában, Horche településen található baromfiüzemének közelében lakásépítési 
beruházást létesítenek.
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A petíció benyújtója szerint nem végeztek környezeti hatásvizsgálatot a lakásépítési 
beruházás és a baromfiüzem összeegyeztethetősége tekintetében.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által közölt információkat az erre az esetre 
alkalmazható európai uniós környezetvédelmi jogszabályok tükrében.

Megjegyzendő, hogy erre az esetre valószínűleg a módosított 85/337/EGK1 (a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló, vagy KHV-irányelvként is ismert) irányelv alkalmazható. Ez az 
irányelv rendelkezik a KHV-k elvégzésének szükségességéről bizonyos állami és 
magánprojektek esetében. A KHV-irányelv különbséget tesz az ún. I. melléklet szerinti 
projektek között, amelyeket minden esetben alá kell vetni KHV-eljárásnak, valamint a II. 
melléklet szerinti projektek között, amelyek vonatkozásában a tagállamok eseti alapon 
és/vagy az irányelvet a nemzeti jogba átültető jogszabályokban meghatározott küszöbértékek 
vagy kritériumok alapján határoznak arról, hogy a projektet környezeti hatásvizsgálatnak 
vetik-e alá.

Meg kell jegyezni, hogy a „Városfejlesztési projektek, ideértve a bevásárlóközpontok építését 
és parkolóhelyek létesítését” a KHV-irányelv II. mellékletének 10b. pontjában szerepelnek. 

Másrészt a település városfejlesztési tervére esetlegesen a bizonyos tervek és programok 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK2 (a stratégiai környezeti 
vizsgálatról szóló vagy SKV-irányelvként ismert) irányelv rendelkezései is alkalmazhatók.

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 beépítése érdekében.

Következtetések

Az eset részletes megismerése érdekében a Bizottság tájékoztatást kért a spanyol hatóságoktól 
arra vonatkozóan, hogy miként teljesültek a közösségi környezetvédelmi jogszabályok 
értelmében alkalmazandó követelmények. 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): 2012. február 17.

Korábbi közleményében a Bizottságnak alkalma volt tájékoztatni az Európai Parlament 
Petíciós Bizottságát az ebben az esetben esetleg alkalmazandó európai uniós 
környezetvédelmi jogszabályokról. Nevezetesen a 85/337/EGK (a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló) irányelvről3 és a 2001/42/EK (a stratégiai környezeti vizsgálatról 
                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.; HL L 73., 1997.3.14., 5. o.; HL L 156., 2003.6.25., 17. o.; HL L 140., 2009.6.5., 
114. o.
2 HL L 197., 2001.7.21.
3 A Tanács 1997. március 3-i 97/11/EK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
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szóló) irányelvről van szó.

E petíció kapcsán a Bizottság szolgálatai megkeresték a spanyol hatóságokat, hogy kikérjék 
észrevételeiket a petíció benyújtója által kifogásolt tények, valamint az uniós 
környezetvédelmi jogszabályoknak a szóban forgó esetben való alkalmazása tekintetében.

A spanyol hatóságok megküldték a Kasztília-La Mancha Autonóm Közösség által kidolgozott 
– nevezetesen a mezőgazdasági és környezetvédelmi regionális főosztály környezeti 
hatásvizsgálatokért felelős főigazgatósága által készített – jelentéseket. A spanyol hatóságok 
ugyancsak megküldték a Horche település polgármesteri hivatala által e tárgyban összeállított 
jelentést is.

A spanyol hatóságok összefoglaló jelleggel kifejtik a szóban forgó városfejlesztési projekt 
főbb jellemzőit, előzményeit és a mostanáig megtett közigazgatási és környezetvédelmi 
lépéseket. Ismertetik továbbá az uniós környezetvédelmi jogszabályokból fakadó 
kötelezettségek helyes alkalmazása érdekében elfogadott intézkedéseket.

A regionális hatóságok jelezték, hogy 2005. augusztus 24-én a regionális környezetvédelmi 
főosztály guadalajarai tartományi kirendeltsége felkérést kapott arra, hogy a fent említett, 
„Proyecto de Urbanización del Sector 18 de Horche (Guadalajara)” elnevezésű projekttel 
kapcsolatban folytassa le a környezeti hatástanulmány elvégzésére irányuló eljárást. Az 
ügyirat a GU-178/05 hivatkozási számot kapta.

A projekt 28,6 hektárnyi terület urbanizációját jelenti a 18-as szektorban, amely „lakóövezeti 
beépítésre alkalmas” besorolást kapott Horche település önkormányzati településfejlesztési 
tervében, nevezetesen 866 lakás építésére vonatkozóan. 

A spanyol hatóságok előadják, hogy Kasztília-La Mancha környezeti hatástanulmányról szóló 
5/1999 számú regionális törvényét alkalmazták az annak rendelkezését jóváhagyó 178/2002 
számú rendeletben előírt eljárást követve. A nevezett időpontban hatályos 85/337/EGK 
irányelvet átültető regionális jogszabályozásról van szó. Megjegyzendő, hogy az ilyen típusú 
projektek tekintetében minden esetet egyedi elemzésnek kell alávetni annak megállapítása 
érdekében, hogy a szóban forgó projekttel kapcsolatban le kell-e folytatni a környezeti 
hatásértékelés elvégzésére irányuló hivatalos eljárást.

A regionális környezetvédelmi főosztály guadalajarai tartományi kirendeltsége 2005. október 
3-án határozatában megállapította, hogy a szóban forgó projekthez a környezeti hatásértékelés 
elvégzésére irányuló hivatalos eljárás lefolytatása nem szükséges. Ezt a határozatot 
indokolással együtt 2005. október 19-én közzétették Kasztília-La Mancha hivatalos 
közlönyének 209. számában (18.633–18.634. o.).

Ebből tehát az következik, hogy az illetékes hatóságok alkalmazták a screening
mechanizmusát, amelyet a 85/337/EGK irányelv a II. mellékletben foglalt projektekre 
vonatkozóan előír.

                                                                                                                                                  
hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról. Ezt az irányelvet a 97/11/EK, a 
2003/35/EK és a 2009/31/EK irányelvek módosították. HL L 175., 05.07.85; HL L 73., 14.03.97; HL L 156., 
2003.6.25.; HL L 140.,2009.6.5.
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A regionális hatóságok ezenkívül közlik, hogy a szóban forgó övezet urbanizációja már 
szerepelt Horche település önkormányzati településfejlesztési tervében, amelyet a fent 
nevezett regionális jogszabályozásokban a tervekre és programokra vonatkozóan előírt 
előzetes környezeti hatásvizsgálatra irányuló eljárás alá vontak. Ez esetben a 2001/42/EK 
irányelvből fakadó hatásértékelésről volna szó, amely azonban jogi szempontból nem 
alkalmazandó az önkormányzati településfejlesztési tervre, mivel a terv megvalósítása 2004. 
július 21-ét megelőzően vette kezdetét, az irányelv pedig csak a nevezett naptól kezdődően 
teszi kötelezővé ezt a típusú érékelést. Ezt az eljárást a regionális környezetvédelmi hatóság 
2003. november 17-i határozatával lezárták. Horche település önkormányzati 
településfejlesztési tervének a guadalajarai városfejlesztési tartományi bizottság által történő 
végleges jóváhagyását Kasztília-La Mancha hivatalos közlönyének 2004. november 16-i és 
2004. december 29-i számában közzétették.

A spanyol hatóságok megküldték mind a fent említett határozatok, mind pedig azoknak a 
hivatalos közlönyben történő nyilvánosságra hozatalának másolatait.

Az önkormányzati hatóságok közlik, hogy a Horche település önkormányzati 
településfejlesztési tervének felülvizsgálatát, valamint a fent nevezett igazgatási 
intézkedéseket követően a 18-as szektor településfejlesztési projektje Horche település 
polgármesteri hivatalának 2006. április 20-i ülésén végleges jóváhagyásra került. Az 
önkormányzati hatóságok hozzáfűzik, hogy a nevezett eljárások során a szóban forgó 
baromfiüzem tulajdonosa, azaz e petíció benyújtója részéről semmilyen folyamodvány nem 
érkezett hozzájuk. 

A spanyol hatóságok jelzik, hogy a településfejlesztési projekt, miután minden szükséges 
engedélyt és jóváhagyást megkapott, jelenleg a végrehajtás szakaszában van.

Következtetések

Az alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályok fényében, valamint a spanyol 
hatóságok válaszának figyelembevétele mellett a bizottsági szolgálatok megvizsgálták a 
petíció benyújtója által a szóban forgó tervvel kapcsolatosan szolgáltatott érveket és 
információkat.

Az iratok vizsgálatából kitűnik, hogy a szóban forgó ügyben az illetékes spanyol hatóságok 
meghozták a 85/337/EGK és 2001/42/EK irányelvből fakadó kötelezettségek végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedéseket.

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.


