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Tárgy: Bente Zuschlag Jensen dán állampolgár által benyújtott 1706/2009. 
számú, 1 aláírást tartalmazó petíció a dél-spanyolországi Málaga 
közelében található Estepona városában egy szálloda építésével 
kapcsolatos szabálytalanságokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az ellen tiltakozik, hogy a spanyol hatóságok engedélyezték a dél-
spanyolországi Málaga közelében található Estepona városában egy szálloda építését. A 
petíció benyújtója azt állítja, hogy az érintett projekt keretében nem csupán a spanyol 
törvényeket, hanem az Európai Unió környezetvédelmi rendelkezéseit is nagyon sok esetben 
megsértik, többek között védett fákat vágnak ki, ami leszűkíti a területen élő madarak költési 
lehetőségeit. A petíció benyújtója emellett rámutat, hogy a helyi lakosokkal nem konzultáltak 
az érintett projekttel kapcsolatban, és megtagadták tőlük az iratokba való betekintést is. 
Továbbá 2008-ban letartoztatták a polgármestert és a városi főépítészt, akik korábban 
engedélyezték az építkezést. E két személyt korrupcióval és pénzmosással gyanúsították meg, 
de időközben óvadék fejében szabadlábra helyezték őket. A petíció benyújtója ezért arra kéri 
az Európai Parlamentet, hogy tegyen intézkedéseket, és vizsgálja meg, hogy ez a vélhetően 
környezetkárosító nagyszabású építkezés, illetve ezzel összefüggésben az érintett polgárok
jogainak megsértése mennyiben ütközik az Európai Unió e területen hatályos 
rendelkezéseivel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 1. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
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szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A petíció benyújtója a spanyolországi Andalúzia Autonóm Közösségben, Málaga 
tartományban található Estepona város tengerpartján megvalósítandó új városfejlesztési 
projekt ellen tiltakozik.

A petíció benyújtója aggályainak ad hangot az említett projekt környezetre gyakorolt jelentős 
negatív hatásaival kapcsolatban. Elmondása szerint ez a projekt – amelyről a magánberuházó 
megállapodott a helyi hatóságokkal – a tengerparthoz közel több apartmanház és 
idegenforgalmi létesítmény megépítését irányozza elő. A petíció benyújtója kiemeli, hogy a 
projekt következtében pusztulás vár a Costa del Sol kevés, még jó állapotban megőrzött 
tengerparti területeinek egyikére. Hangsúlyozza, hogy ez a terület különleges élőhelyeknek ad 
otthont, ezért azt az élőhelyvédelmi irányelv1 értelmében nemrégiben közösségi jelentőségű 
természeti területnek nyilvánították.

A petíció benyújtója panaszt tesz az EU környezetvédelmi jogszabályainak alkalmazása során 
az ügyben felmerült esetleges szabálytalanságok miatt, különösen ami a környezeti 
hatásvizsgálatot, a természetvédelmet és a nyilvánosság részvételét illeti.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottság szervezeti egységei megvizsgálták a petíció benyújtója által szolgáltatott 
információkat a jelen ügyben alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályok fényében.

A módosított 85/337/EGK irányelv (amely a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy khv-
irányelvként ismeretes)2 egyes köz- és magánprojektek esetében környezeti hatásvizsgálat 
elvégzését írja elő. A környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv különbséget tesz az I. 
mellékletében felsorolt (minden esetben környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá eső) 
projektek és a II. mellékletben felsorolt projektek között, amelyek esetében a tagállamok 
esetenkénti vizsgálatok és/vagy az irányelvet átültető nemzeti jogszabályokban megállapított 
küszöbértékek vagy kritériumok alapján határozzák meg, 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 kiválasztási kritériumokat. Ezek közé tartoznak a projekt jellemzői, 
elhelyezkedése, valamint az esetleges hatások 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 az adott projekt várhatóan jelentős hatást 
gyakorol-e a környezetre. A vizsgálat eredményeiről a nyilvánosságot is tájékoztatni kell.

                                               
1

A Tanács 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 
(HL L 206., 1992.7.22.).
2

A 97/11/EK (HL L 073., 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.).
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Meg kell jegyezni, hogy a „Városfejlesztési projektek, ideértve a bevásárlóközpontok építését 
és parkolóhelyek létesítését” a khv-irányelv II. melléklete 10. pontjának b) alpontjában 
szerepelnek. Ezenkívül a II. melléklet 12. pontja c) alpontjának hatálya kiterjed a 
következőkre: „A városi területeken kívüli üdülőtelepek, szállodakomplexumok és azok 
kiegészítő létesítményei”.

A khv-eljárás biztosítja, hogy sor kerüljön a projektekkel járó környezeti hatások 
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.

Másrészt a település városfejlesztési tervére a bizonyos tervek és programok környezetre 
gyakorolt hatásának vizsgálatáról szóló 2001/42/EK1 (a stratégiai környezeti vizsgálatról 
szóló vagy skv-irányelvként ismert) irányelv rendelkezései is alkalmazhatók.

Ami az EU természetvédelmi irányelveit (a 2009/147/EK számú, ún. madárvédelmi 
irányelvet2 és a 92/43/EGK számú, ún. élőhelyvédelmi irányelvet) illeti, azok akkor lennének 
alkalmazandók, ha a szóban forgó projekt várhatóan jelentős hatást gyakorolna valamely 
Natura 2000 területre. Meg kell jegyezni, hogy a petíció benyújtója szerint a projekt hatással 
lehet az „El Saladillo – Punta de Baños” (ES 6170037) közösségi jelentőségű természeti 
területre.

Az ügy részleteinek teljes megismerése érdekében a Bizottság szolgálatai tájékoztatást kértek 
az illetékes spanyol hatóságoktól arra vonatkozóan, hogy a jelen ügyben miként teljesültek az 
uniós környezetvédelmi jogszabályok értelmében fennálló követelmények. A Bizottság 
mindenekelőtt azt kívánta megtudakolni a spanyol hatóságoktól, hogy miként alkalmazták a 
khv- és az skv-irányelv, valamint a természetvédelmi irányelvek rendelkezéseit.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A Bizottság szolgálatai megkeresték a spanyol hatóságokat, hogy kikérjék a petíció 
benyújtójának panaszaival, valamint a jelen ügyre vonatkozó uniós környezetvédelmi 
jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos észrevételeiket.

A bizottsági szolgálatok kérésére válaszul a spanyol hatóságok megküldték az Andalúzia 
Autonóm Közösség, valamint az esteponai polgármesteri hivatal által e témában készített 
jelentéseket.

Meg kell jegyezni, hogy a Bizottság szolgálatai ezután kiegészítő tájékoztatást kértek az 
illetékes spanyol hatóságoktól, hogy jobban megismerjék a szóban forgó idegenforgalmi 
projekt jelenlegi állását, valamint a megtett környezetvédelmi intézkedéseket és azt, hogy
milyen típusú védelmet élvez ez a Natura 2000 területhez közel fekvő part menti övezet.

                                               
1

2001/42/EK irányelv (HL L 197., 2000.7.21.)
2

A 2009/147/EK irányelv (HL L 20., 2010.1.26.), amely kodifikálja a vadon élő madarak védelméről szóló 
79/409/EGK irányelvet (OJ L 103., 1979.4.25.).
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A Bizottság jelenleg vizsgálja e jelentéseket, és a vizsgálat eredményeinek fényében fog 
döntést hozni az esetleges intézkedésekről.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2013. május 31.

Korábbi közleményeiben a Bizottság tájékoztatta az Európai Parlament Petíciós Bizottságát az 
ügyben alkalmazható uniós környezetvédelmi jogszabályokról, valamint az ügy vizsgálatának 
főbb elemeiről.

A petíciót követően az ügyben többszöri információcserére került sor a Bizottság szolgálatai és 
az illetékes spanyol hatóságok között.

A Bizottság szolgálatainak legutóbbi kérésére válaszolva a spanyol hatóságok továbbították az 
Andalúzia Autonóm Közösség, valamint az esteponai polgármesteri hivatal által az üggyel 
kapcsolatban készített új jelentéseket.

Az ügy végleges elemzése után az alábbiak állapíthatók meg összefoglalásképpen:

A jelen petíció az Andalúzia Autonóm Közösségben, Málaga tartományban található Estepona 
városban (az A7-es főút mellett a 167-es kilométerkőnél) egy új ötcsillagos szállodakomplexum 
(„Hotel Santa Marta”) építési tervére vonatkozik, amely a már meglévő idegenforgalmi 
létesítményeket (háromcsillagos szálloda) váltaná fel.

Az iratokból kitűnik, hogy a projekt minden szükséges helyi, az esteponai polgármesteri hivatal 
által kiadott engedéllyel rendelkezik, többek között a 2007. november 23-i keltezésű 
önkormányzati engedéllyel is. Meg kell jegyezni, hogy Estepona város 1994-ben jóváhagyott és 
máig hatályban lévő városfejlesztési tervének megfelelő beépíthető területről van szó. A projekt 
építési munkálatai már folyamatban vannak.

Szintén meg kell jegyezni, hogy az EU környezetvédelmi jogszabályai szerint a szóban forgó 
projekt nem a védett övezetben kerül megvalósításra. A Natura 2000 hálózathoz tartozó 
legközelebbi övezet az „El Saladillo – Punta de Baños” (ES 6170037) közösségi jelentőségű 
természeti terület, amely az új szállodától körülbelül 800 méterre a part menti övezetben 
található tengeri környezet része. A regionális hatóságok jelezték, hogy a projekt nem lesz 
negatív hatással a Natura 2000 hálózatra.

A spanyol hatóságok kiemelik, hogy egy olyan konkrét projektről van szó, amelyet a 
városrendezési tervezésben előírtak szerint egy már beépített területen fognak kivitelezni, 
valamint hogy a kivitelező rendelkezik a spanyol jogszabályoknak megfelelő összes szükséges 
engedéllyel.

A Bizottság szolgálatai ugyanakkor egy másik, ehhez a területhez közel eső városfejlesztési 
projektről is tudomást szereztek. A SUP-E8 kerület „Playa de Baños” részprogramjáról van 
szó, amely a terület szabadidős és rekreációs fejlesztését célozza. A Bizottság szolgálatai ez 
ügyben is megkérdezték az illetékes spanyol hatóságokat.
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A helyi hatóságok kifejtik, hogy ez a magánkezdeményezésű részprogram, amelynek nem része 
a jelen petíció tárgyát képező szállodakomplexum építési területe, az övezet sportcélú és 
társadalmi-kulturális fejlesztésére irányul.A „Playa de Baños” részprogramot (295/2009. számú 
ügy) környezeti hatásvizsgálatnak kell alávetni a környezet minőségének integrált kezeléséről 
szóló 7/2007. számú regionális törvény szerint.

A környezeti hatásvizsgálat keretében e részprogramról a nyilvánosság véleményét is kikérték. 
Ezenkívül meg kell jegyezni, hogy a regionális környezetvédelmi hivatal málagai tartományi 
küldöttsége 2012 júliusában kiadott egy elmarasztaló jelentést a részprogrammal kapcsolatban 
annak az „El Saladillo – Punta de Baños” (ES 6170037) közösségi jelentőségű természeti 
területre és a terület bizonyos természetes értékeire („Dunas de El Saladillo, Matas Verdes” (El 
Saladillo homokdűnéi és bozótosai)) gyakorolt lehetséges negatív hatásai miatt. A környezeti 
jelentésre hivatkozva a helyi hatóságok megállapították, hogy a „Playa de Baños” részprogram 
nem felel meg a környezeti fenntarthatóság elvének, és elutasították a városfejlesztési projektet.

A helyi hatóságoknak szándékukban áll fokozni az övezet környezeti védelmét Estepona 
városfejlesztési tervének egy esetleges következő áttekintése során. Addig is minden új 
városfejlesztési tervnek tekintettel kell lennie az övezet ökológiai értékeinek − a tengerpart, a 
dűnék és a meglévő fák − megőrzésére.

Következtetés

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

Az ügy vizsgálata alapján nem állapítható meg a petíció tárgyát képező tervre vonatkozó uniós 
környezetvédelmi jogszabályok megsértése.

Ezenkívül a spanyol hatóságok hajlandónak mutatkoztak arra, hogy megelőző környezetvédelmi 
intézkedéseket tegyenek a közelben lévő, megőrzendő ökológiai értékekkel rendelkező övezet 
védelmének érdekében, valamint a közelben található Natura 2000 tengeri terület védelmének 
érdekében.

Ezért nincs olyan tényező, amely indokolná ebben az ügyben a Bizottság további fellépését.


