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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o dopadu rozsáhlé urbanizace ve Španělsku na práva evropských občanů, životní 
prostředí a uplatňování právních předpisů EU (z hlediska přijatých petic) (petice 00/00 
a 001/00)
(2008/2248(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na petici 00/00,

– s ohledem na petici 001/00,

– s ohledem na petiční právo zakotvené v článku 194 Smlouvy o ES, 

– s ohledem na čl.  192 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Petičního výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-
0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že petiční proces poskytuje evropským občanům a obyvatelům 
prostředek k dosažení mimosoudní nápravy křivd, pokud se týkají problémů 
vyplývajících z činnosti Evropské unie,

B. vzhledem k tomu, že podle čl.  6 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii „se Unie zakládá na 
principu svobody, demokracie, úcty k lidským právům a právním normám a zásadám, 
které jsou společné pro všechny členské státy,“

C. vzhledem k tomu, že v čl.  6 odst. 2 Smlouvy o EU se Unie zavazuje respektovat základní 
práva zaručená evropskou Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod 
(ECHR),

D. vzhledem k tomu, že článek 7 Smlouvy o EU stanovuje postupy, na základě kterých 
může Unie reagovat na porušování principů zmíněných v čl.  6 odst. 1 a hledat řešení,

E. vzhledem k tomu, že článek 7 také dává Parlamentu právo učinit odůvodněný návrh 
Radě, aby rozhodla v otázkách, kde existuje zřejmé nebezpečí, že některý členský stát 
závažně poruší hodnoty, na kterých je Unie založena,

F. vzhledem k tomu, že článek 7 Listiny základních práv Evropské unie zaručuje ochranu 
soukromí rodinného života, včetně soukromí obydlí občanů, a vzhledem k tomu, že 
článek 8 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (ECHR) uděluje 
stejná práva a vysvětluje, že „státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat 
kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti 
v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, 
předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a 
svobod jiných“, a vzhledem k tomu, že se Parlament, Rada a Komise zavázaly 
k respektování Listiny při veškeré své činnosti,
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G. vzhledem k tomu, že právo vlastnit majetek je uznáváno jako základní právo evropských 
občanů v článku 17 Listiny základních práv, který zaručuje, že „každý má právo vlastnit 
zákonně nabytý majetek, užívat jej, nakládat s ním a odkazovat jej“, že „nikdo nesmí být 
zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu, v případech a za podmínek, které 
stanoví zákon, a při poskytnutí spravedlivé náhrady v přiměřené lhůtě“, a že „užívání 
majetku může rovněž být upraveno zákonem v míře nezbytné z hlediska obecného 
zájmu“,

H. vzhledem k tomu, že článek 18 Smlouvy o ES zaručuje, že „každý občan Unie má právo 
svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a 
podmínek stanovených ve Smlouvách a opatřeních přijatých k jejich provedení“,

I. vzhledem k tomu, že podle článku 295 se Smlouvy „nijak nedotýkají úpravy vlastnictví 
uplatňované v členských státech“ a vzhledem k tomu, že judikatura Soudního dvora 
potvrzuje, že pravomoc členských států v tomto směru musí být vždy uplatňována 
v souladu se základními zásadami práva Společenství, jako je volný pohyb zboží, osob, 
služeb a kapitálu (viz rozsudek ze dne 22. června 1976 ve věci C-119/75 Terrapin 
v. Terranova [1976] ECR 1039),

J. vzhledem k tomu, že článek 1 Dodatkového protokolu č. 1 k EÚLP uznává, že „každá 
fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek“, že „nikdo nemůže 
být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví 
zákon a obecné zásady mezinárodního práva“ a že „právo států přijímat zákony, které 
považují za nezbytné“ může být uplatňováno pouze „aby upravily užívání majetku 
v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní a jiných poplatků nebo pokut“,

K. vzhledem k tomu, že Parlament je toho názoru, že stanovení povinnosti vzdát se zákonně 
nabyté nemovitosti v soukromém vlastnictví bez uplatnění řádného postupu a 
odpovídající kompenzace a povinnost hradit libovolně stanovené náklady na nevyžádané 
a často zbytečné úpravy infrastruktury je porušením základních práv jednotlivců 
stanovených v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a základních svobod a na 
základě judikatury Evropského soudu pro lidská práva (viz např. Aka v. Turecko1),

L. vzhledem k tomu, že během stávajícího parlamentního období se Petiční výbor zabýval 
značným počtem přijatých peticí, provedl zevrubné šetření, třikrát podal zprávu o 
rozsáhlém narušování práv evropských občanů na zákonně nabytý majetek ve Španělsku 
a podrobně vylíčil své obavy v souvislosti s narušováním udržitelného rozvoje, ochrany 
životního prostředí, kvality vody a zásobování, postupů týkajících se zadávání veřejných 
zakázek spojených s urbanizací a nedostatečné kontroly urbanizačních postupů prováděné 
mnoha místními a regionálními orgány ve Španělsku2,

                                               
1Rozsudek ze dne 23. září 1998; viz také Usnesení Parlamentu ze dne 21. června 2007 o výsledcích vyšetřovací 
mise v regionech Andalusie, Valencie a Madrid, kterou uskutečnil Petiční výbor (Úř. věst. C 146 E, 12.6.2008, 
s. 340).
2Viz také výše zmíněné usnesení ze dne 21. června 2007 a usnesení ze dne 13. prosince 2005 o tvrzeních 
týkajících se zneužívání stavebního zákona Valencie neboli Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU 
– zákon o řízení stavebních činností) a jeho dopadech na evropské občany (petice 609/2003, 732/2003, 
985/2002, 111272002. 107/2004 a další) (Úř. věst. C 286 E, 23.11.2006, s. 225).



PR\755463CS.doc 5/9 PE416.354v01-00

CS

M. vzhledem k tomu, že se množí důkazy o tom, že soudní orgány začaly reagovat na 
problémy spojené s rozsáhlou urbanizací v mnoha pobřežních oblastech zejména 
vyšetřováním a žalováním podplacených úředníků, kteří svým konáním usnadnili zcela 
nebývalý jev nahodilého urbanistického rozvoje na úkor práv evropských občanů, čímž 
dochází k nezvratnému ničení biologické rozmanitosti a ekologické neporušenosti 
v mnoha španělských regionech; vzhledem k tomu, že Parlament zaznamenal, že tyto 
postupy jsou však velice pomalé a uvalené tresty v mnoha z těchto případů nemohou být 
prosazeny způsobem, který by byl pro oběti tohoto zneužívání uspokojující,

N. vzhledem k tomu, že tato široce rozšířená činnost podporovaná nezodpovědnými 
místními a regionálními orgány pomocí nepřiměřené a někdy i neoprávněné právní 
úpravy, která byla v mnoha případech v protikladu k cílům několika evropských zákonů, 
nejvíce poškodila obraz Španělska a jeho širší ekonomické a politické zájmy v Evropě,

O. vzhledem k tomu, že regionální veřejní ochránci práv často jednali za velmi obtížných 
podmínek, aby ochránili zájmy evropských občanů v případech souvisejících se 
zneužíváním urbanizace, ačkoli obecně regionální vlády nevěnovaly jejich úsilí přílišnou 
pozornost,

P. vzhledem k tomu, že článek 33 španělské ústavy odkazuje na právo občanů vlastnit 
majetek, a vzhledem k tomu, že Ústavní soud nikdy neposkytl souhrnný zevrubný výklad 
tohoto článku, zejména ustanovení o majetku pro veřejné užití v protikladu k právům 
občanů na jejich zákonně nabyté domovy a obydlí,

Q. vzhledem k tomu, že španělská vláda má povinnost řídit se Smlouvou o ES a bránit a 
chránit celkové uplatňování evropských zákonů na tomto území bez ohledu na vnitřní 
uspořádání politických orgánů, jak je to ustanoveno ve španělské ústavě,

R. vzhledem k tomu, že Komise ve shodě s pravomocemi udělenými v článku 226 Smlouvy 
začala řízení proti Španělsku u Evropského soudního dvora ve věci rozsáhlého zneužívání 
urbanizace ve Španělsku, která se přímo týká provádění směrnice o veřejných zakázkách1

orgány Valencie,

S. vzhledem k tomu, že Komise na žádost Petičního výboru zahájila vyšetřování více než 
250 urbanizačních projektů, které získaly negativní vyjádření od příslušných 
vodohospodářských organizací a orgánů říční správy a ještě neschválený souhlas 
v regionech Andalusie, Castilla-la-Mancah, Murcia a Valencie,

T. vzhledem k tomu, že v mnoha zdokumentovaných případech zneužívání urbanizace ve 
Španělsku však Komise nedokázala jednat dostatečně razantně, nejen při uplatňování 
zásady obezřetnosti na základě zákonů o životním prostředí, ale i kvůli nedbalému 
výkladu zákonů kvalifikovaných místních či regionálních orgánů, které mají závazný 
právní účinek jako „předběžné schválení“ integrovaného plánování urbanistického 
rozvoje místními orgány,

U. vzhledem k tomu, že cílem směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní 
prostředí2, kde článek 3 výslovně zahrnuje turistiku a urbanizaci, je přispět k začlenění 

                                               
1 Směrnice 2004/18/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114).
2 Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých 
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ekologického myšlení do příprav a přijetí plánů a programů s vidinou podpory 
udržitelného rozvoje; a vzhledem k tomu, že rámcová směrnice o vodě1 vyžaduje, aby 
členské státy zabránily znečišťování vody a podpořily udržitelné využívání zdrojů pitné 
vody,

V. vzhledem k tomu, že následné návštěvy Petičního výboru za účelem vyšetřování ukazují, 
že tyto cíle jsou často zcela nepochopeny mnoha místními a regionálními orgány (nejen 
v pobřežních oblastech) při navrhování či schvalování rozsáhlých urbanizačních 
programů; vzhledem k tomu, že většina urbanizačních plánů napadených v peticích 
zahrnuje i reklasifikaci orné půdy na stavební pozemky – k nezanedbatelnému 
ekonomickému zisku zástupců pro územní plánování a stavitelů; a vzhledem k tomu, že 
existuje rovněž mnoho příkladů chráněné půdy nebo půdy, která by kvůli citlivé 
biologické rozmanitosti chráněná být měla, vyřazené ze seznamu či reklasifikované či 
vůbec na seznam neuvedené právě proto, aby tak byla umožněna urbanizace dané 
lokality,

W. vzhledem k tomu, že takové uvažování je příčinou nátlaku, který pociťují tisíce 
evropských občanů, kteří následkem plánů zástupců pro územní plánování ztratili nejen 
svůj zákonně nabytý majetek, ale byli také přinuceni platit libovolně stanovené náklady 
na nevyžádané a často zbytečné a nezdůvodnitelné projekty infrastruktury přímo 
ovlivňující jejich vlastnická práva, důsledkem čehož je finanční a citová tragédie mnoha 
rodin,

X. vzhledem k tomu, že tisíce evropských občanů za různých podmínek koupilo ve 
Španělsku v dobré víře majetek po jednání s místními právníky, městskými plánovači a 
architekty, jen aby později zjistili, že se stali oběťmi zneužívání urbanizace bezohlednými 
místními orgány a že v důsledku jejich majetku hrozí demolice, protože jejich domovy 
byly postaveny nezákonně a jsou proto bezcenné a neprodejné,

Y. vzhledem k tomu, že přírodní středozemní ostrovní a pobřežní oblasti Španělska trpí 
posledních deset let značným poškozením, protože cement a beton nasytily tyto oblasti do 
té míry, že tak ovlivnily nejen křehký pobřežní ekosystém – mnohé je výslovně chráněno 
směrnicí o stanovištích2/Natura 2000 a směrnicí o ptácích3 –, ale také sociální a kulturní 
činnost v mnoha oblastech, což představuje tragickou a nezvratnou ztrátu jejich kulturní 
identity a dědictví i jejich ekologické neporušenosti, a toto vše se děje zejména kvůli 
chamtivosti a spekulacím určitých místních orgánů a členů stavebního průmyslu, kteří 
získávají obrovské výhody z jejich činnosti v tomto směru, z nichž je většina vyvezena,

Z. vzhledem k tomu, že se stavební průmysl po letech obrovské ekonomické expanze a 
velkých zisků stal hlavní příčinou současného zhroucení finančních trhů, částečně 
vyvolané riskantními spekulacemi v odvětví bydlení, a vzhledem k tomu, že tato situace 

                                                                                                                                                  
plánů a programů na životní prostředí (Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30).
1 Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
2 Směrnice Rady 92/43/EES ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
3 Směrnice Rady 79/409/EES ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 103, 25.4.1979, 
s. 1).
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ovlivňuje nejen samotné společnosti, které nyní čelí bankrotu, ale i desítky tisíc dělníků 
ve stavebním průmyslu, kterým hrozí nezaměstnanost kvůli neudržitelné urbanistické 
politice, jejíž obětí se nyní stali,

1. vyzývá španělskou vládu a postižené regiony, aby provedly důkladnou kontrolu a 
přepracovaly celou zákonnou úpravu, která se týká vlastnických práv fyzických osob, aby 
zamezila zneužívání práv a povinností stanovených Smlouvou o ES, Listinou základních 
práv, Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a příslušnými 
směrnicemi EU i dalšími listinami s účastí EU;

2. vyzývá příslušné regionální orgány, aby vyhlásily moratorium na urbanizační plány, které 
nesplňují přísná kritéria udržitelnosti životního prostředí a sociální odpovědnosti a které 
nejsou zárukou úcty k zákonnému vlastnictví zákonně nabytého majetku, a aby zastavily 
či zrušily veškeré stávající projekty, které nedodržují či neuplatňují kritéria stanovená 
právními předpisy EU, zejména co se týče udílení zakázek a souladu s ustanoveními o 
vodě a životním prostředí;

3. naléhá na příslušné vnitrostátní a regionální orgány, aby zavedly fungující soudní a 
správní mechanismy včetně funkce regionálního veřejného ochránce práv, který by byl 
oprávněn používat prostředky pro nápravy a kompenzaci obětí zneužívání urbanizace, 
které byly poškozeny ustanoveními stávající právní úpravy, jako je zákon o řízení 
stavebních činností a zákon o urbanistické činnosti ve Valencii;

4. žádá příslušné finanční a obchodní orgány spojené se stavebním průmyslem a urbanizací, 
aby se spolu s politickými orgány aktivně podílely na hledání řešení stávajících 
problémů, které vznikly rozsáhlou a neudržitelnou urbanizací, která zasáhla stovky tisíc 
evropských občanů, kteří chtěli využít ustanovení Smlouvy o EU a kteří využili právo 
zakládání dle článku 44 v členských zemích EU, které nejsou jejich domovské země;

5. vyzývá instituce EU, aby poskytly radu a pomoc, pokud o to budou španělskými úřady 
požádány, a poskytly jim tak prostředky k efektivnímu překonávání ničivých dopadů 
rozsáhlé urbanizace na životy občanů co nejdříve to bude možné;

6. vyzývá zároveň Komisi k důslednému uplatňování zákonů Společenství a cílů 
stanovených směrnicemi zmíněnými v tomto usnesení a k větší neústupnosti při jednání 
se španělskými úřady, pokud se bude domnívat, že místní orgány nedostatečně plní 
závazky vůči občanům EU;

7. vyjadřuje obavy a znepokojení, protože právní a soudní orgány ve Španělsku vzbuzují 
dojem, že jsou špatně a nedostatečně připravené při jednáních ohledně vlivu rozsáhlé 
urbanizace na životy občanů, což dokazují tisíce námitek, které ohledně tohoto problému 
Parlament a příslušný výbor přijal;

8. věří však, že nedostatek transparentnosti, přesnosti a určitosti v souvislosti s vlastnickými 
právy fyzických osob ve stávající právní úpravě a nedostatek řádného a důsledného 
uplatňování zákonů o životním prostředí jsou příčinou mnoha problémů týkajících se 
urbanizace, což v kombinaci s nedbalostí během soudních procesů problém způsobilo a 
také zapříčinilo obrovský rozmach korupce, jejímiž hlavními oběťmi jsou evropští 
občané a díky níž Španělsko utrpělo obrovskou ztrátu;
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9. váží si a zcela podporuje činnost regionálních veřejných ochránců práv („síndics de 
greuges“) a jejich týmů stejně jako neúnavných státních zástupců („fiscales“), kteří 
v poslední době udělali velký kus práce, aby znovu obnovili mravní integritu institucí 
spojených s tímto problémem;

10. chválí rovněž činnost navrhovatelů peticí, jejich sdružení a místních organizací, které 
sdružují desítky tisíc nejen španělských občanů, kteří Parlament na tyto problémy 
upozornili a kteří pomáhali při ochraně základních práv svých sousedů a občanů 
postižených tímto nesmírně velikým a komplikovaným problémem;

11. připomíná, že směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí1 a směrnice o 
strategickém posuzování vlivů na životní prostředí ukládají povinnost projednat daný 
problém s veřejností, které se problém týká, ve fázi, kdy se plány teprve připravují a 
tvoří, ne – jako se tomu často děje v případech, na které byl Petiční výbor upozorněn, –
poté, kdy byly plány de facto místními orgány odsouhlaseny; připomíná, že v této 
souvislosti musí i veškeré podstatné změny stávajících plánů projít tímto postupem a 
plány musí být aktuální a ne statisticky nesprávné a zastaralé;

12. připomíná také, že Komise je oprávněna v článku 91 směrnice (ES) č. 1083/20062

zastavit platební lhůtu strukturálního financování a v článku 92 pozastavit takové 
financování členského státu nebo příslušného regionu a přijmout nápravná opatření 
v souvislosti s projekty, které jsou takto financovány a o kterých se má následně za to, že 
nejsou zcela v souladu s pravidly řídícími uplatňování příslušných zákonů EU;

13. připomíná také, že Parlament jako rozpočtový orgán může rozhodovat i o pozastavení 
financování na politiku soudržnosti do rezerv, pokud to uzná za nutné, aby přiměl členský 
stát zamezit závažnému porušování pravidel a principů, kterými jsou povinni se řídit dle 
Smlouvy či zákonů EU, do té doby, než je problém vyřešen;

14. znovu potvrzuje závěry obsažené v předchozím usnesení tím, že vznáší námitku proti 
metodám jmenování zástupců pro územní plánování a nepřiměřeným pravomocem 
městských plánovačů a stavitelů uděleným některými místními orgány na úkor 
společnosti a občanů, kteří mají v dané oblasti domovy;

15. naléhá znovu na místní orgány, aby diskutovaly s občany a zapojily je do projektů 
územního rozvoje a podpořily tak přijatelný a udržitelný územní rozvoj tam, kde je to 
nutné, v zájmu místních komunit a ne ve výlučném zájmu stavitelů, realitních makléřů a 
dalších investorů;

16. důrazně odsuzuje nezákonné praktiky určitých stavitelů, kteří podvodně narušují zákonné 
vlastnictví majetku evropskými občany tím, že zasahují do katastru nemovitostí a do 
oznámení, která katastr vydává, a vyzývá místní orgány k vytvoření vhodné zákonné 
ochrany, která zabrání těmto praktikám;

                                               
1 Směrnice Rady 85/337/EES ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých 
záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40).
2Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (Úř. 
věst. L 210, 31.7.2006, s. 25).
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17. ujišťuje, že pokud má dojít ke splatnosti kompenzace za ztrátu majetku, má být tato 
kompenzace vyplacena v dostatečné míře a v souladu s judikaturou Soudního dvora a 
Evropského soudu pro lidská práva;

18. vyzývá znovu Komisi, aby zahájila informační kampaň namířenou k evropským 
občanům, kteří nakupují nemovitosti v jiných než jejich domovských členských státech;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě, vládě a parlamentu 
Španělského království a autonomním regionálním shromážděním, vnitrostátním a 
regionálním veřejným ochráncům práv a navrhovatelům petice.
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