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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vplyve extenzívnej urbanizácie v Španielsku na individuálne práva európskych 
občanov, životné prostredie a uplatnenie práva EÚ na základe prijatých petícií (Petície 
00/00 a 001/00)
(2008/2248(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Petíciu 00/00,

– so zreteľom na Petíciu 001/00,

– so zreteľom na petičné právo ustanovené v článku 194 Zmluvy o ES, 

– so zreteľom na článok 192 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre petície a stanovisko Výboru pre právne veci 
(A6-0000/2008),

A. keďže proces petícií poskytuje európskym občanom a obyvateľom Európy prostriedok 
dosiahnutia mimosúdneho odškodnenia za ich sťažnosti, ak sa vzťahujú na otázky 
vyplývajúce z oblastí činnosti Európskej únie,

B. keďže článok 6 ods. 1 Zmluvy o Európskom spoločenstve uvádza, že „Únia je založená 
na zásadách slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd 
a právneho štátu, ktoré sú spoločné členským štátom“,

C. keďže v článku 6 ods. 2 Zmluvy o ES sa Únia zaväzuje, že bude dodržiavať základné 
práva, ktoré zaručuje Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd 
(EDĽP),

D. keďže článok 7 Zmluvy o EÚ poskytuje postupy, prostredníctvom ktorých môže Únia 
reagovať na porušovanie zásad uvedených v článku 6 ods. 1 a hľadať riešenia,

E. keďže článok 7 dáva Parlamentu právo predložiť opodstatnený návrh Rade na riešenie 
otázky, či existuje jasné riziko závažného porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená 
zo strany niektorého členského štátu,

F. keďže článok 7 Charty základných práv Európskej únie zaručuje ochranu súkromia 
a rodinného života, vrátane súkromného obydlia občanov, a keďže článok 8 EDĽP 
udeľuje rovnaké práva a objasňuje, že „štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva 
zasahovať okrem prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej 
spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho 
blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo 
morálky alebo ochrany práv a slobôd iných“; keďže Parlament, Rada a Komisia sa 
zaviazali k dodržiavaniu charty vo všetkých svojich aktivitách,

G. keďže právo na súkromné vlastníctvo sa uznáva ako základné právo európskych občanov 
v článku 17 Charty základných práv, ktorá ustanovuje, že „každý má právo vlastniť svoj 
oprávnene nadobudnutý majetok, užívať ho, nakladať s ním a odkázať ho“, že „nikoho 
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nemožno zbaviť jeho majetku, s výnimkou verejného záujmu, v prípadoch a za 
podmienok, ktoré ustanovuje zákon, pričom musí byť včas vyplatená spravodlivá 
náhrada“ a že „užívanie majetku môže byť upravené zákonom v nevyhnutnej miere 
v súlade so všeobecným záujmom“,

H. keďže článok 18 Zmluvy o ES ustanovuje, že „každý občan Únie má právo slobodne sa 
pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, pričom podlieha obmedzeniam 
a podmienkam ustanoveným v tejto zmluve a v opatreniach prijatých na ich vykonanie“,

I. keďže podľa článku 295 Zmluva o ES „v nijakom prípade nebude zasahovať do pravidiel, 
ktorými sa v členských štátoch riadi systém vlastníctva majetku“ a keďže judikatúra 
Súdneho dvora potvrdila, že kompetencia členských štátov v tomto ohľade sa musí vždy 
použiť v spojení so základnými zásadami predpisov Spoločenstva, ako je voľný pohyb 
tovaru, osôb, služieb a kapitálu (pozri rozsudok z 22. júna 1976 v prípade C-119/75 
Terrapin v Terranova [1976] ECR 1039),

J. keďže článok 1 prvého dodatkového protokolu EDĽP uvádza, že „každá fyzická alebo 
právnická osoba má právo pokojne užívať svoj majetok“, že „nikoho nemožno zbaviť
jeho majetku s výnimkou verejného záujmu a za podmienok, ktoré stanovuje zákon a 
všeobecné zásady medzinárodného práva“ a že „právo štátu prijímať zákony, ktoré
považuje za nevyhnutné“ sa môže uplatniť len „aby upravil užívanie majetku v súlade so 
všeobecným záujmom alebo zabezpečil platenie daní alebo iných poplatkov alebo pokút“,

K. keďže Parlament sa domnieva, že povinnosť postúpiť legitímne nadobudnutý súkromný 
majetok bez náležitého procesu a správnej kompenzácie a povinnosť zaplatiť súdne 
náklady na nevyžiadaný a často zbytočný rozvoj infraštruktúry predstavujú porušenie 
základných práv jednotlivca v rámci EDĽP a v svetle judikatúry Európskeho súdu pre 
ľudské práva (pozri napríklad Aka v. Turkey1),

L. keďže počas aktuálneho volebného obdobia Výbor pre petície, v rámci reakcie na veľmi 
vysoký počet prijatých petícií, vykonal podrobné vyšetrovania a trikrát podal správu
o rozsahu zneužívania legitímnych práv európskych občanov na ich legálne nadobudnutý 
majetok v Španielsku a zároveň podrobne opísal svoje obavy v súvislosti s narušením
trvalo udržateľného vývoja, ochrany životného prostredia, kvality a zabezpečenia vody 
a postupom vzťahujúcim sa na verejné obstarávanie s ohľadom na urbanizačné zmluvy 
a nedostatočnú kontrolu urbanizačných postupov mnohými miestnymi a regionálnymi 
úradmi v Španielsku2,

M. keďže sa zvyšuje počet dôkazov o tom, že súdne úrady v Španielsku začali odpovedať na 
výzvu vyplývajúcu z nadmernej urbanizácie v mnohých pobrežných oblastiach, najmä 
vyšetrovaním a obviňovaním v rámci boja proti úplatným miestnym úradníkom, ktorí 
svojím konaním umožnili nevídaný a neregulovaný mestský rozvoj v neprospech práv 
európskych občanov, čím sa nenávratne poškodila biodiverzita a integrita životného 

                                               
1 Rozsudok z 23. septembra 1998; pozri aj uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o výsledkoch 
vyšetrovacej misie v regiónoch Andaluzía, Valencia a Madrid, ktorá sa uskutočnila v mene Výboru pre petície 
(Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 340).
2 Pozri vyššie uvedené uznesenie z 21. júna 2007 a Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2005 o 
vyjadreniach týkajúcich sa zneužívania zákona upravujúceho urbanistickú činnosť Valencie (Ley reguladora de 
la actividad urbanística (LRAU) a jeho vplyve na obyvateľov Európy (Petície 609/2003, 732/2003, 985/2002, 
1112/2002. 107/2004 a ďalšie) (Ú. v. EÚ C 286 E, 23.11.2006, s. 225).
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prostredia mnohých regiónov Španielska; keďže však Parlament zaznamenal, že postupy 
zostávajú extrémne pomalé a že rozsudky vynesené v mnohých z týchto prípadov sa
nedajú uplatniť takým spôsobom, ktorý by zaručil spokojnosť obetí takéhoto zneužívania,

N. keďže takéto rozšírené aktivity, podporované nezodpovednými miestnymi a regionálnymi 
úradmi prostredníctvom nevhodnej a niekedy neopodstatnenej legislatívy, ktorá ide 
v mnohých prípadoch proti cieľom niekoľkých európskych právnych predpisov, z veľkej 
miery poškodili obraz Španielska a jeho širšie hospodárske a politické záujmy v Európe,

O. keďže regionálni ombudsmani sa často snažili, za veľmi ťažkých okolností, chrániť 
záujmy európskych občanov v prípadoch spojených s urbanistickým zneužívaním, aj keď 
ich úsilie si miestne vlády v podstate nevšímali,

P. keďže článok 33 španielskej ústavy odkazuje na práva osôb na ich majetok a keďže
ústavný súd neposkytol žiadnu komplexnú interpretáciu daného článku, najmä pokiaľ ide 
o ustanovenie o majetku na sociálne používanie v porovnaní s právami osôb na ich 
legálne nadobudnuté domy a obydlia,

Q. keďže národná vláda v Španielsku má povinnosť uplatňovať Zmluvu o ES a chrániť 
a zabezpečiť plné uplatňovanie európskeho práva na svojom území, bez ohľadu na 
vnútornú organizáciu hlavných politických zložiek podľa ústavy Španielskeho 
kráľovstva,

R. keďže Komisia, ktorá koná na základe právomocí, ktoré jej boli zverené článkom 226 
Zmluvy o ES, začala konanie proti Španielsku pred Súdnym dvorom v prípade, ktorý sa 
vzťahoval na nadmerné zneužívanie urbanizácie, ktoré sa vyskytlo v Španielsku a ktoré 
sa priamo vzťahuje na vykonávanie smernice o verejnom obstarávaní1 úradmi vo 
Valencii,

S. keďže Komisia na požiadanie Výboru pre petície spustila vyšetrovanie viac ako 250 
urbanizačných projektov, ktoré dostali záporné stanovisko od kompetentných 
vodárenských úradov a úradov správy vodných tokov a nádrží a ktoré čakajú na 
schválenie v Andalúzii, Castilla-la-Mancha, Murcii a Valencii,

T. keďže však v mnohých zdokumentovaných prípadoch zneužívania urbanizácie 
v Španielsku Komisia nedokázala konať s dostatočnou silou, nielen v zmysle 
vynucovania princípu opatrnosti v rámci zákona o životnom prostredí, ale aj v dôsledku 
svojej nedôslednej interpretácie zákonov kompetentnými miestnymi alebo regionálnymi 
úradmi, ktoré majú záväzný právny vplyv, ako je „predbežné schválenie“ integrovaného 
plánu mestského rozvoja miestnymi úradmi,

U. keďže cieľom smernice strategického hodnotenia vplyvu na životné prostredie2, ktorej 
článok 3 výslovne zahŕňa turistiku a urbanizáciu, je zaistiť vysokú úroveň ochrany 
životného prostredia a prispieť k integrácii aspektov životného prostredia do prípravy 
a prijatia plánov a programov s cieľom podporiť trvalo udržateľný rozvoj; a keďže

                                               
1 Smernica 2004/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania 
verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 
134, 30.4.2004, s. 114).
2 Smernica 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov 
a programov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 197, 21.7.2001, s. 30).
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rámcová smernica o vode1 požaduje od členských štátov, aby predchádzali zhoršovaniu 
kvality vody a podporovali trvalo udržateľné využívanie ich zdrojov sladkej vody,

V. keďže následné vyšetrovacie návštevy Výboru pre petície ukázali, že sú tieto ciele často 
z veľkej miery nepochopené mnohými miestnymi a regionálnymi úradmi (nielen 
v pobrežných regiónoch) pri navrhovaní alebo schvaľovaní rozsiahlych programov 
urbanizácie; keďže väčšina plánov urbanizácie, proti ktorým bojujú petície, zahŕňa 
preklasifikáciu vidieckej pôdy do územného plánu urbanizácie – čo prináša významné 
ekonomické výhody pre urbanizačného agenta a developera; a keďže existuje tiež mnoho 
prípadov chránenej pôdy alebo pôdy, ktorá by mala byť chránená v dôsledku svojej 
citlivej biodiverzity, ktorá bola zo zoznamu vyradená a preklasifikovaná alebo ktorá 
nebola do zoznamu zaradená vôbec, práve za účelom povoliť urbanizáciu príslušnej 
oblasti,

W. keďže takéto úvahy znásobujú zneužívanie, ktoré pociťujú tisíce európskych občanov, 
ktorí v dôsledku plánov urbanizačných agentov nielenže prišli o svoj legitímne 
nadobudnutý majetok, ale boli nútení aj zaplatiť svojvoľné náklady za nechcené, často 
zbytočné a nezaručené projekty infraštruktúry, ktoré priamo ovplyvňujú ich vlastnícke 
práva, čo malo za následok finančnú a emocionálnu katastrofu pre mnohé rodiny,

X. keďže mnoho tisíc európskych občanov si za rôznych okolností zakúpilo majetok 
v Španielsku v dobrej viere za pomoci miestnych právnikov, mestských plánovačov 
a architektov, aby neskôr zistili, že sa stali obeťami zneužitia urbanizácie bezohľadných 
miestnych úradov a že v dôsledku toho hrozí ich majetku demolácia, pretože sa zistilo, že 
ich domy boli postavené nelegálne, čím sa stali bezcenné a nepredajné,

Y. keďže prírodný stredomorský ostrov a pobrežné oblasti Španielska utrpeli rozsiahlym 
ničením za posledné desaťročie, keď boli tieto regióny nasýtené cementom a betónom 
spôsobom, ktorý ovplyvnil nielen krehké životné prostredie na pobreží (väčšina ktorého
je menovite chránená smernicami o ochrane ekosystémov2/Natura 2000 a smernicami 
o ochrane vtákov3), ale aj sociálne a kultúrne aktivity mnohých oblastí, čo predstavuje 
tragickú a nenapraviteľnú stratu kultúrnej identity a dedičstva tejto krajiny, ako aj 
integrity jej životného prostredia a toto všetko sa stalo najmä vďaka nenásytnosti 
a špekulatívnemu správaniu istých miestnych úradov a členov stavebníckeho sektora, 
ktorým sa podarilo získať ohromné výhody zo svojich aktivít v tomto ohľade a väčšina 
z nich išla na export4,

Z. keďže stavebníctvo, ktoré výrazne profitovalo počas rokov rýchleho ekonomického 
rozvoja, sa stalo hlavnou obeťou aktuálneho kolapsu finančných trhov, ktorý bol 
čiastočne vyvolaný aj špekulatívnym podnikaním v sektore bývania, a keďže to malo 
vplyv nielen na samotné spoločnosti, ktorým teraz hrozí bankrot, ale aj na tisíce 

                                               
1 Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec 
pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 327, 22.12.2000, s. 1).
2 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín (Ú. v. EÚ L 206, 22.7.1992, s. 7).
3 Smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 103, 25.4.1979, 

s. 1).
4 Všimnite si najnovšie správy vydané Španielskou národnou bankou, organizáciou Greenpeace a organizáciou 

Transparency International.
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pracovníkov v stavebníctve, ktorí teraz bojujú s nezamestnanosťou v dôsledku 
neudžateľnej urbanizačnej politiky, ktorej sa teraz stali obeťami,

1. vyzýva španielsku vládu a príslušné regióny, aby vykonali dôkladnú kontrolu
a zrevidovali kompletnú legislatívu, ktorá ovplyvňuje práva súkromných vlastníkov 
majetku s cieľom ukončiť zneužívanie práv a povinností ustanovených v Zmluve o ES, 
v Charte základných práv, v EDĽP a v príslušných smerniciach EÚ, ako aj v ostatných 
dohovoroch, ktorých je EÚ zmluvnou stranou;

2. vyzýva príslušné regionálne orgány, aby vyhlásili moratórium na všetky nové 
urbanizačné plány, ktoré nie sú v súlade s prísnymi kritériami trvalej udržateľnosti 
životného prostredia a sociálnej zodpovednosti a ktoré nezaručujú dodržiavanie právneho 
vlastníctva legitímne nadobudnutého majetku, a aby zastavili a zrušili všetky existujúce
projekty rozvoja, kde sa nedodržujú alebo neuplatňujú kritériá stanovené v právnych 
predpisoch EÚ, najmä pokiaľ ide o udeľovanie urbanizačných zmlúv a dodržiavanie 
ustanovení vzťahujúcich sa na vodu a životné prostredie;

3. naliehavo žiada kompetentné národné a regionálne úrady, aby vytvorili fungujúce súdne 
a administratívne mechanizmy, v spolupráci s regionálnymi ombudsmanmi, ktoré majú 
právomoc poskytovať prostriedky odškodnenia a kompenzácie obetiam zneužívania
urbanizácie, ktoré utrpeli ujmu v rámci ustanovení existujúcej legislatívy, ako je Ley 
Reguladora de la Actividad Urbanística a Ley Urbanística Valenciana;

4. žiada príslušné kompetentné finančné a obchodné orgány z oblasti stavebníctva 
a urbanizácie, aby sa spolu s politickými orgánmi aktívne zúčastnili na hľadaní riešení 
existujúcich problémov vyplývajúcich z masívnej a neudržateľnej urbanizácie, ktorá 
ovplyvnila státisíce európskych občanov, ktorí sa rozhodli využiť ustanovenia Zmluvy 
o ES a uplatnili právo v rámci článku 44 usadiť sa v členskom štáte EÚ, ktorý nie je ich 
krajinou pôvodu;

5. vyzýva inštitúcie EÚ, aby poskytovali poradenstvo a podporu, ak o to požiadajú 
španielske úrady, s cieľom poskytnúť prostriedky na efektívne prekonanie 
katastrofálneho vplyvu masívnej urbanizácie na životy občanov v krátkom, ale 
rozumnom časovom období;

6. zároveň vyzýva Komisiu, aby zabezpečila prísne dodržiavanie a uplatňovanie práva 
Spoločenstva a cieľov ustanovených v smerniciach pokrytých týmto uznesením a aby 
bola kritickejšia voči španielskym úradom, keď sa ukáže, že mnohé miestne úrady si 
neplnia svoje povinnosti vo vzťahu k občanom EÚ;

7. vyjadruje svoje obavy a znepokojenie nad tým, že právne a súdne úrady v Španielsku sa 
ukázali ako nepripravené a nevhodné pri riešení vplyvu masívnej urbanizácie na životy 
ľudí, čo dokazujú tisíce prípadov prijaté Parlamentom a jeho výborom zodpovedným 
v tejto oblasti;

8. domnieva sa však, že nejasnosť, nepresnosť a neistota v súvislosti s právom súkromného 
vlastníctva, ktoré obsahuje existujúca legislatíva a nedostatočne primerané a konzistentné 
uplatňovanie zákonov životného prostredia, sú hlavnou príčinou mnohých problémov 
spojených s urbanizáciou a že táto skutočnosť, spolu s istou nedbanlivosťou v rámci 
súdnych procesov, nielenže znásobila tento problém, ale vytvorila aj istú epidémiu 
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korupcie, ktorej obeťou sa opäť stáva európsky občan a ktorá spôsobila španielskemu 
štátu závažnú stratu;

9. vyjadruje uznanie regionálnym omdudsmanom („síndics de greuges“) a ich 
zamestnancom a plne podporuje ich aktivity, zároveň vyjadruje uznanie aj vytrvalejším
štátnym prokurátorom („fiscales“), ktorí nedávno vyvinuli ohromné úsilie na obnovenie
integrity niektorých inštitúcií, ktorých sa táto otázka týka;

10. zároveň oceňuje činnosť podávateľov petícií, ich združení a miestnych komunálnych 
združení, do ktorých sú zapojené desiatky tisíc španielskych a nešpanielskych občanov, 
ktorí upriamili pozornosť Parlamentu na tieto problémy a ktorí významne pomohli pri 
ochrane základných práv svojich susedov a všetkých, ktorých sa tento obrovský 
a komplexný problém dotýka;

11. pripomína, že smernica o hodnotení vplyvu na životné prostredie1 a smernica 
o strategickom hodnotení vplyvu na životné prostredie ukladá povinnosť poradiť sa 
s príslušnou verejnosťou v štádiu, kedy sa vypracovávajú plány a nie po tom, ako plány 
de facto schválil miestny orgán, ako sa to často vyskytovalo v prípadoch, ktoré boli 
prednesené pred Výbor pre petície; pripomína v tejto súvislosti, že aj všetky zásadné 
zmeny existujúcich plánov podliehajú tomuto postupu a že plány musia byť zároveň 
aktuálne a nie štatisticky nepresné alebo zastarané;

12. zároveň pripomína, že Komisia je na základe článku 91 nariadenia (ES) č. 1083/20062

oprávnená prerušiť platbu štrukturálneho financovania a na základe článku 92 je 
oprávnená pozastaviť financovanie príslušnému členskému štátu alebo regiónu a urobiť 
nápravy v súvislosti s financovanými projektmi, ktoré sa následne zhodnotia ako 
projekty, ktoré celkom nesplnili pravidlá uplatňovania príslušných legislatívnych aktov 
EÚ;

13. pripomína tiež to, že Parlament, ako rozpočtový orgán, môže rozhodnúť o umiestnení 
prostriedkov určených na kohéznu politiku do rezervy, ak to bude považovať za potrebné 
na to, aby presvedčil členský štát, aby ukončil závažné porušovanie pravidiel a zásad,
ktoré je povinný dodržiavať buď v rámci Zmluvy alebo v dôsledku uplatňovania práva 
EÚ dovtedy, kým sa tento problém nevyrieši;

14. opakovane pripomína závery uvedené v predchádzajúcich uzneseniach, v ktorých 
spochybňuje spôsoby určenia urbanizačných agentov a nadmerné právomoci, ktoré isté 
miestne úrady často zverujú mestským plánovačom a developerom na náklady komunít
a občanov, ktorí v tejto oblasti bývajú;

15. znova naliehavo žiada miestne úrady, aby sa poradili s občanmi a zapojili ich do 
projektov mestského rozvoja s cieľom podporiť prijateľnejší a trvalo udržateľnejší rozvoj 
tam, kde je to potrebné, v záujme miestnych komunít a nielen vo výhradnom záujme 
developerov, realitných agentov a ostatných zainteresovaných strán;

                                               
1 Smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných 
projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 175, 5.7.1985, s. 40).
2 Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25).
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16. dôrazne odsudzuje skryté praktiky niektorých stavebných podnikateľov, ktorí nečestným 
spôsobom oslabujú legitímne majetkové vlastníctvo európskych občanov tým, že 
zasahujú do katastra nehnuteľností a katastrálnych oznamov a vyzýva miestne orgány, 
aby prijali primerané právne záruky voči týmto praktikám;

17. opätovne potvrdzuje, že v prípadoch, kedy je splatná kompenzácia za stratu majetku, by 
sa mala táto kompenzácia stanoviť vo vhodnej výške a v súlade s judikatúrou Súdneho 
dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva;

18. znovu vyzýva Komisiu, aby iniciovala informačnú kampaň zameranú na európskych 
občanov, ktorí si kupujú nehnuteľnosť v inom členskom štáte, ako je ich vlastný členský 
štát;

19. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii a Rade, vláde 
a parlamentu Španielskeho kráľovstva a Autonómnych regionálnych zhromaždení, 
národným a regionálnym ombudsmanom Španielska a predkladateľom petícií.


