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RÉSZÉRE

Tárgy: Robert Houliston brit állampolgár által a Partido para Orihuela Costa 
nevében benyújtott 0429/2010. számú, 7000 aláírást tartalmazó petíció a Cala 
Mosca (Orihuela, Valencia) öbölben tervezett városfejlesztésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozását fejezi ki egy ingatlanfejlesztési projekt ellen, amelynek 
keretében a Cala Mosca öbölben, az Orihuela parton 1500 új lakás építését tervezik. Az 
építkezésre a Sierra de Escalona nemzeti park közelében, az egyik védett partrészen kerülne 
sor.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. szeptember 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

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

A „Partido para Orihuela Costa” (C.L.A.R.O.) nevében eljáró petícióbenyújtó tiltakozását 
fejezi ki a „Comunitat Valenciana” területén, Alicante tartományban, Orihuela település Cala 
Mosca öblében tervezett városfejlesztési projekt ellen.

A petíció benyújtója aggályainak ad hangot az említett projekt környezetre gyakorolt jelentős 
negatív hatásaival kapcsolatban. Elmondása szerint a projekt keretében 1500 új házat és lakást 
építenének a part közvetlen közelében. A petíció benyújtója szerint ez a projekt lerombolná az 
Orihuela partszakasz utolsó védett területét. A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy az utcák 
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és járdák előkészítésének infrastrukturális munkálatait már elvégezték.  

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottság szolgálatai megvizsgálták a petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott 
információkat, a szóban forgó ügyben esetlegesen alkalmazandó uniós környezetvédelmi 
jogszabályok fényében.

A módosított 85/337/EGK irányelv1 (amely a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-
irányelvként ismeretes) az egyes köz- és magánprojektek esetében környezeti hatásvizsgálat 
elvégzését írja elő. A környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv különbséget tesz az ún. I. 
mellékletben felsorolt (minden esetben a környezeti hatásvizsgálati eljárás alá eső) projektek 
és a II. mellékletben felsorolt projektek között, amelyek esetében a tagállamok esetenkénti 
vizsgálatok és/vagy az irányelvet átültető nemzeti jogszabályokban a tagállamok által 
megállapított küszöbértékek vagy kritériumok alapján meghatározzák, hogy a projektet alá 
kell-e vetni környezeti hatásvizsgálatnak. Eseti alapon történő elbírálás, illetve küszöbértékek 
vagy kritériumok megállapítása esetén figyelembe kell venni az irányelv III. mellékletében 
meghatározott, vonatkozó kiválasztási kritériumokat. Ezek közé tartoznak a projekt jellemzői, 
annak elhelyezkedése, valamint az esetleges hatás jellemzői.

Következésképpen az I. mellékletben felsorolt projektek esetében kötelező a környezeti 
hatásvizsgálat elvégzése. A II. mellékletben szereplő projektek esetében a tagállamoknak az 
engedély megadása előtt meg kell állapítaniuk, hogy azok várhatóan jelentős hatást 
gyakorolnak-e a környezetre. A vizsgálat eredményeiről a nyilvánosságot is kötelesek 
tájékoztatni.

Meg kell jegyezni, hogy a „Városfejlesztési projektek, ideértve a bevásárlóközpontok építését 
és parkolóhelyek létesítését” a KHV-irányelv II. mellékletének 10b. pontjában szerepelnek. 
Ezenkívül a II. melléklet 12c. pontjának hatálya kiterjed a következőkre: „A városi 
területeken kívüli üdülőtelepek, szállodakomplexumok és azok kiegészítő létesítményei”.

A KHV-eljárás biztosítja, hogy sor kerül a projektekkel járó környezeti következmények 
azonosítására és felmérésére, még mielőtt az illetékes hatóság kiadná az engedélyt. A 
nyilvánosság is kifejtheti véleményét, és minden konzultációt figyelembe kell venni. A 
nyilvánosságot továbbá az engedély tartalmáról is tájékoztatni kell.

Továbbá a település városfejlesztési tervére adott esetben a bizonyos tervek és programok 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK (a stratégiai környezeti 
vizsgálatról szóló vagy SKV-irányelvként ismert) irányelv2 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.

                                               
1 A 97/11/EK (HL L 73., 1997.3.14.), a 2003/35/EK (HL L 156., 2003.6.25.) és a 2009/31/EK (HL L 140., 
2009.6.5.) irányelvekkel módosított 85/337/EGK irányelv (HL L 175., 1985.7.5.).

2 2001/42/EK irányelv (HL L 197., 2001.7.21.)



CM\917138HU.doc 3/4 PE456.745v03-00

HU

Ami az EU természetvédelmi irányelveit (a 2009/147/EK madárvédelmi irányelvet1 és a 
92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelvet2) illeti, azok akkor lennének alkalmazandók, ha a 
szóban forgó projekt jelentős hatást gyakorolna valamely Natura 2000 területre. Meg kell 
jegyezni, hogy a petíció benyújtója szerint a projekt hatással lehet a „Cabo de Roig” (ES 
5213033) közösségi jelentőségű területre (KJT).

Az eset részletes megismerése érdekében a Bizottság tájékoztatást fog kérni a spanyol 
hatóságoktól arra vonatkozóan, hogy miként teljesültek a közösségi környezetvédelmi 
jogszabályok értelmében alkalmazandó vonatkozó követelmények. A Bizottság mindenekelőtt 
azt kívánja megtudakolni a spanyol hatóságoktól, hogy milyen formában alkalmazták a KHV-
és az SKV-irányelvek, és a természetvédelmi irányelvek rendelkezéseit.

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

A bizottsági szolgálatok megkeresték a spanyol hatóságokat, hogy véleményezzék a petíció 
benyújtója által kifogásolt tényeket, valamint az uniós környezetvédelmi jogszabályok ebben 
az esetben való alkalmazását.

A spanyol hatóságok e kérésre válaszolva eljuttatták a Bizottságnak a Valenciai Autonóm 
Közösség, valamint az orihuelai önkormányzat által e témában készített jelentéseket.

Az iratok vizsgálatát követően a Bizottság szolgálatai újabb levelet küldtek a spanyol 
hatóságoknak, részletesebb tájékoztatást kérve a szóban forgó városfejlesztési projekttel 
kapcsolatban hozott intézkedésekről. E kiegészítő információk szükségesek az ügy 
vizsgálatának lezárásához.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2012. október 24.

A petícióról számos információcsere valósult meg a Bizottság szolgálatai és az illetékes spanyol 
hatóságok között. A spanyol hatóságok a Bizottság szolgálatainak utolsó kérésére válaszolva 
továbbították a Valenciai Autonóm Közösség, valamint az orihuelai önkormányzat által e 
témában készített új jelentéseket.

Az ügy végleges elemzése után az alábbiak állapíthatók meg:

A kérdéses városfejlesztési projektet – Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 2 
del Sector D-1 „La Mosca – La Campana” vagy másnéven Proyecto Alameda del Mar –, 
Orihuela önkormányzata 2007. február 13-i ülésén hagyta jóvá.

A projekt engedélyezése előzetes környezeti hatásvizsgálat elvégzése nélkül történt. Meg kell 
jegyezni, hogy a 2011/92/EU3 irányelv (környezeti hatásvizsgálat) II. mellékletében felsorolt 

                                               
1 A 2009/147/EK irányelv (HL L 20., 2010.1.26.), amely kodifikálja a vadon élő madarak védelméről szóló 
79/409/EGK irányelvet (HL L 103., 1979.4.25.).
2 A Tanács 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 
(HL L 206., 1992.7.22.).
3

Az Európai Parlament és a Tanács (a 97/11/EK, a 2003/35/EK és a 2009/31/EK irányelvekkel módosított) 
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projekttípusról van szó.

Első válaszaikban a spanyol hatóságok ezt azzal indokolták, hogy ez a városfejlesztési projekt 
Orihuela város általános városfejlesztési tervének része, amely esetében a nyilvános konzultációs 
időszak (1984.) a 85/337/EGK irányelv elfogadása előtt volt. Orihuela általános városfejlesztési 
tervét végül 1990-ben hagyták jóvá.

A regionális hatóságok hozzátették, hogy a közlekedésért, a kikötőkért és a partokért felelős 
regionális főigazgató 2006. május 30-i határozata mindenesetre megállapított bizonyos 
környezeti feltételeket a tervnek a parti övezetre gyakorolt hatásai minimálisra csökkentésének 
érdekében.

Emellett a spanyol hatóságok jelezték, hogy az uniós környezetvédelmi irányelvek – a 
madárvédelmi irányelv1 és az élőhelyvédelmi irányelv2,– nem lennének alkalmazandók a 
kérdéses esetben, mivel e városfejlesztési projekt nem fog érinteni semmilyen, a Natura 2000 
hálózathoz tartozó területet.

Az iratokból kiderül, hogy a kérdéses városfejlesztési projekt elkezdődött, de végrehajtását 
felfüggesztették.

A Bizottság kérését követően a regionális hatóságok utolsó válaszukban vállalták, hogy az esetet 
különleges vizsgálatnak vetik alá (screening) annak megállapítására, hogy – a 2011/92/EU 
irányelvben meghatározott kritériumokat figyelembe véve – a projektről kell-e környezeti 
hatásvizsgálatot folytatni.

Valójában ez az átvilágítás már elkezdődött és jelenleg is folyamatban van. Konzultáltak a 
különböző érintett hatóságokkal és szervekkel, melyek kifejezték az ezzel kapcsolatos 
álláspontjukat. Ezen átvilágítási eljárást követően a regionális környezetvédelmi hatóságok 
határozatot hoznak majd e tárgyban.

Emellett a városi hatóságok vállalták, hogy nem adnak ki újabb városi engedélyt e projektre 
addig, amíg e környezetvédelmi intézkedések nem történnek meg.

Következtetés

Az aktából nyilvánvaló, hogy az illetékes spanyol hatóságok megtették a szükséges 
intézkedéseket az alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályok betartatása érdekében.

                                                                                                                                                  
2011/92/EU irányelve (2011. december 13.), a 85/337/EGK irányelv kodifikált szövege az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról, HL L 26., 2012.1.28.
1

A Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről. A 2009/147/EK 
irányelvvel (2009. november 30.) egységes változatba 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., 1992.07.22.


