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Tárgy: Alberto Mayor Barajona spanyol állampolgár által az Ecologistas en Acción 
(Guadalajara) nevében benyújtott 0179/2008. számú petíció a Vega del 
Henares térségre (Kasztília-La Mancha) vonatkozó városfejlesztési projekt 
jóváhagyásával kapcsolatban az EK környezetvédelmi jogszabályainak 
állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója bírálja Kasztília–La Mancha helyi és regionális hatóságait, hogy anélkül 
hagyták jóvá Vega del Henares térség városfejlesztési projektjét (Proyecto de Actuación 
Urbanistica – PAU), hogy környezeti hatásvizsgálatot végeztek volna. Kifejti, hogy az érintett 
terület jelentős történelmi értékkel bír, mivel fontos régészeti maradványoknak ad otthont, és 
ezért védelmet érdemel. A petíció benyújtója szerint a PAU azzal járna, hogy átminősítik a 
földterületet, és szükségtelen városfejlesztés indulna. Felkéri az Európai Parlamentet a helyzet 
kivizsgálására, mivel úgy véli, hogy megsértették a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó 
nemzeti és uniós jogszabályokat is.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 1. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

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

A petíció benyújtója tiltakozik a helyi és regionális hatóságok határozata ellen, miszerint 
jóváhagyták a spanyolországi Kasztília-La Mancha Autonóm Közösség Guadalajara 
tartományában a guadalajarai közigazgatási területen elhelyezkedő Vega de Henares térségre 
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vonatkozó városfejlesztési projektet („Plan de Actuación Urbanística” – PAU).

A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy a szóban forgó, „Proyecto de urbanización del sector 
SNP ampliación del Ruiseñor” elnevezésű városfejlesztési projektet a spanyol hatóságok 
megfelelő környezeti hatásvizsgálat elvégzése nélkül hagyták jóvá. Kifejti, hogy az érintett 
terület jelentős történelmi értékkel bír, mivel fontos régészeti maradványoknak ad otthont, és 
ezért védelmet érdemel. A petíció benyújtója szerint a PAU a mezőgazdasági területek ipari 
célú átminősítésével és szükségtelen városfejlesztéssel is járna. Kifogásolja, hogy a spanyol 
hatóságok a környezeti hatásvizsgálatról szóló nemzeti és uniós jogszabályokat egyaránt 
megsértették.

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

A 97/11/EK irányelvvel1, a 2003/35/EK irányelvvel2 és a 2009/31/EK irányelvvel3 módosított 
85/337/EGK irányelv4 (a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv vagy KHV-irányelv) 
előírja, hogy egyes köz- és magánprojektek esetében környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.

A KHV-irányelv különbséget tesz az ún. I. melléklet szerinti projektek, 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. 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 említeni, hogy az infrastrukturális projektek körében az „ipari területek fejlesztésére 
vonatkozó projektek” és „városfejlesztési projektek” is szerepelnek a KHV-irányelv II. 
melléklete 10. pontjának a) és b) alpontjában.

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

                                               
1 HL L 073., 1997.3.14.
2 HL L 156., 2003.6.25.
3 HL L 140., 2009.6.5.
4 HL L 175., 1985.7.5.
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A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján a helyi és regionális hatóságok elvégeztek 
egyfajta környezeti hatásvizsgálatot a szóban forgó projektre vonatkozó engedély kiadását 
megelőzően. A petíció benyújtója azonban kifogásolja az eljárást, az időzítést és az említett
környezeti hatásvizsgálat tartalmát.

Az EU természetvédelmi irányelveivel kapcsolatban (a 2009/147/EGK madárvédelmi 
irányelv1 és a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv2) meg kell jegyezni, hogy azok akkor 
alkalmazandók, amennyiben a szóban forgó projekt jelentős hatást gyakorolhat egy Natura 
2000 hálózathoz tartozó területre. A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján úgy 
tűnik, hogy a szóban forgó városfejlesztés egyetlen Natura 2000 területet sem érint.

Következtetések

A Bizottság tájékoztatást kért az illetékes spanyol hatóságoktól arra vonatkozóan, hogy ez 
esetben miként teljesültek a közösségi környezetvédelmi jogszabályokban foglalt 
alkalmazandó követelmények. A Bizottság mindenekelőtt azt kívánta megtudakolni a spanyol 
hatóságoktól, hogy milyen formában alkalmazták a KHV-irányelv rendelkezéseit.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az üggyel kapcsolatos további 
fejleményekről.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2011. május 6.

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 jelentést, azaz az ipari, energiaügyi és 
környezetvédelmi regionális főosztály környezeti hatásvizsgálatokért felelős 
főigazgatóságának jelentését. E hatóságok megküldték továbbá a guadalajarai önkormányzat 
városfejlesztési osztálya által kidolgozott jelentést. 

Összességében a spanyol hatóságok kifejtik a városrendezési projekt főbb jellegzetességeit. 
Ismertetik továbbá az uniós környezetvédelmi jogszabályokból fakadó kötelezettségek helyes 
alkalmazása érdekében tett különböző közigazgatási lépéseket és elfogadott intézkedéseket. 
Valójában az ugyanazon projektgazdához tartozó „El Ruiseñor” és „El Ruiseñor 2” 
elnevezésű két városrendezési projektről van szó, amelyeket együtt kezeltek. Az engedélyezés 
iránti kérelmeket 2006 szeptemberében nyújtották be.  Meg kell említeni, hogy a 
városfejlesztés már Guadalajara közigazgatási területének általános, a regionális kormány 
által 2000. február 2-án jóváhagyott városfejlesztési tervében is szerepelt.

Meg kell jegyezni, hogy e projektet – a Kasztília-La Mancha környezeti hatásvizsgálatról 
szóló 5/1999. számú regionális törvény értelmében – az engedélyezés előtt környezeti 

                                               
1 HL L 20., 2010.1.26.
2 HL L 206., 1992.7.22.
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hatásvizsgálati eljárásnak vetették alá, amelyet az említett törvény szabályozását jóváhagyó 
178/2002. sz. rendeletben előírt eljárás betartásával végeztek el. Ez az eljárás két környezeti 
hatásnyilatkozattal zárult, amelyeket a környezeti hatásvizsgálatokkal foglalkozó 
főigazgatóság a 2007. április 27-i határozataival fogadott el. E környezeti 
hatásnyilatkozatokat Kasztília-La Mancha Autonóm Közösség Hivatalos Lapjának (DOCM) 
2007. május 9-i 96. számában tették közzé.

A spanyol hatóságok megküldték e környezeti hatásnyilatkozatok másolatát, amelyek 
összefoglalják az említett eljárás főbb elemeit. E környezeti hatásvizsgálati eljárás 
elegendőnek tűnik ahhoz, hogy kellően meghatározzák és értékeljék e projekt környezetre 
gyakorolt hatásait, valamint hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket az említett hatások 
elkerülésére vagy minimalizálására. Számos környezetvédelmi feltételt állapítottak meg, 
valamint egy környezeti nyomon követésről szóló tervet is elfogadtak.

Figyelembe vették emellett a kulturális és régészeti örökség tanulmányozását és tiszteletben 
tartását. A munkálatok megkezdése előtt szükség volt a kulturális regionális főosztály 
véleményére. E tekintetben nyomon követést terveznek.

A természetvédelmi közösségi irányelveket: a 79/409/EGK (madárvédelmi)1 és a 92/43/EGK 
(élőhelyvédelmi) irányelvet2 tekintve 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 kifejtik, hogy folyamatban van a kérdéses városrendezési projekt 
végrehajtása. Tájékoztatnak továbbá arról, hogy a projekt ellen öt közigazgatási bírósági 
eljárást indítottak, amelyek folyamatban vannak a hatáskörrel rendelkező spanyol bíróság 
előtt („Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Guadalajara”) előtt.

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.

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 projekt különböző közigazgatási bírósági eljárások tárgyát képezi a hatáskörrel 
rendelkező spanyol bíróságnál, amely szintén megállapíthatja a projekt nemzeti és uniós jog 
szempontjából való törvényességét.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II.): 2013. január 30.

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által benyújtott észrevételeket, és megállapítja, 

                                               
1 A vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv. 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.
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hogy a kapott kiegészítő információk a legutóbbi közleménynek sem a tartalmát, sem a 
következtetéseit nem változtatják meg. 

Az eredeti petíció a Guadalajara tartományban folyó városfejlesztési projektre vonatkozik. Ez 
a projekt képezte a tárgyát a Bizottság vizsgálatának. 

A Bizottság szolgálatai megvizsgálták a 85/337/EGK (KHV), a 79/409/EGK (madárvédelmi) 
és a 92/43/EGK (élőhelyvédelmi) irányelvek alkalmazását a kérdéses esetben. A projektet 
környezeti hatásvizsgálati eljárás alá vetették. A kérdéses terület nem része a Natura 2000 
hálózatnak.

A petíció benyújtója ugyanakkor jelzi, hogy a petíciója egy útépítési projektre (CM-1003) is 
vonatkozik. Meg kell jegyezni, hogy ez az útépítési projekt nem szerepel az eredeti 
petícióban. Éppen ezért a Petíciós Bizottság 2010. novemberi ülésén a Bizottság 
felszólalásakor ezzel a kérdéssel nem foglalkoztak.

A Bizottság szolgálatai megvizsgálták a petíció benyújtója által benyújtott kiegészítő 
dokumentumokat az öntözőberendezések korszerűsítéséhez vagy útépítéshez nyújtott európai 
források lehetséges nem megfelelő felhasználására utaló állítása fényében.

Először is, a CM-1003 útépítési projekt N-II HITA szakaszával kapcsolatos kérdéseket 
illetően a Bizottság tájékoztatja a Petíciós Bizottságot arról, hogy a projekt e szakasza nem 
részesül az Európai Regionális Fejlesztési Alap vagy bármely más európai alap általi 
társfinanszírozásban.

Másodszor, az Henares-i csatorna építése és az öntözőrendszer korszerűsítése sem részesült az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap általi társfinanszírozásban.

Továbbá az 1083/2006/EK rendelet 58. cikkének c) pontja szerint a tagállamok által felállított 
operatív programok irányítási és ellenőrzési rendszereinek rendelkezniük kell az operatív 
program keretében bejelentett költségek helytállóságát és szabályszerűségét szavatoló 
eljárásokkal. Az operatív programok keretében bejelentett kiadásoknak összhangban kell 
lenniük az uniós én nemzeti jogszabályok követelményeivel.

Ezen túlmenően a petíció benyújtója most már azt is állítja, hogy a Vega del Henares 
térségben található „El Ruiseñor” helyszínen megvalósított városfejlesztési program megsérti 
az Európai Unió Alapjogi Chartáját; különös tekintettel annak 7. cikkére (magán- és a családi 
élet, beleértve az otthon tiszteletben tartása) és 17. cikkére (tulajdonhoz való jog).

A Bizottság szolgálatai által rendelkezésre bocsátott információk alapján a jelen esetben 
alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályokat nem sértették meg. A szóban forgó 
projektet jóváhagyása előtt környezeti hatásvizsgálatnak vetették alá:  a spanyol hatóságok 
által rendelkezésre bocsátott információk alapján az eljárást a szükségesség és az arányosság 
elvének figyelembevételével megfelelően elvégezték. A petíció benyújtója által benyújtott 
kiegészítő dokumentumok nem változtatnak ezen az értékelésen. 

Az Alapjogi Chartában foglalt jogok állítólagos megsértése ugyanakkor általánosabban a 
városfejlesztésre, földhasználatra és az ehhez kapcsolódó tulajdonjogokra vonatkozó 



PE441.081v03-00 6/6 CM\925789HU.doc

HU

tagállami jogszabályokat érintheti.

E vonatkozásban először is megjegyzendő, hogy az Európai Unió alapját képező szerződések1

értelmében az Európai Bizottság nem rendelkezik általános hatáskörrel, hogy az alapjogok 
területén beavatkozhasson a tagállamok ügyeibe.  Ezt csak abban az esetben teheti meg, ha a 
kérdés az európai uniós jogot is érinti.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája nem vonatkozik az alapjogok állítólagos megsértésének 
valamennyi esetére. A Charta az 51. cikkének (1) bekezdése szerint kizárólag európai uniós 
jogszabályok végrehajtása során vonatkozik a tagállamokra. Emellett az Európai Unióról 
szóló szerződés 6. cikkének (1) bekezdése értelmében „a Charta rendelkezései semmilyen 
módon nem terjesztik ki az Uniónak a Szerződésekben meghatározott hatásköreit”.

Ami a városfejlesztésre, földhasználatra és az ehhez kapcsolódó tulajdonjogokra vonatkozó 
tagállami jogszabályokat illeti, az Európai Unió és a Bizottság nem illetékes ezekben a 
kérdésekben, mivel ezek az ügyek elvileg a tagállamok nemzeti hatáskörébe tartoznak. Ilyen 
esetekben a tagállamoknak, és többek között azok igazságszolgáltatási hatóságainak feladata 
annak biztosítása, hogy az alapvető jogokat a nemzeti jogszabályokkal és a nemzetközi 
emberi jogi kötelezettségekkel összhangban ténylegesen tiszteletben tartsák és megvédjék. A 
spanyol hatóságok által rendelkezésre bocsátott információk alapján a fenti városfejlesztési 
projekt elleni jogsértési eljárások a nemzeti szinten illetékes közigazgatási bíróság elé 
kerültek: ennélfogva e hatóság feladata annak biztosítása, hogy e projekt jóváhagyása és 
végrehajtása a szóban forgó alapjogokkal összhangban történjen. 

                                               
1 Az Európai Unióról szóló szerződés, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés.


