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Tárgy: I. R. S. spanyol állampolgár által az Egyesült Cantabriai Baloldal nevében 
benyújtott 0255/2019. számú petíció Cantabriában (Spanyolország) egy 
bányászati kutatási engedély megadásával kapcsolatos lehetséges 
szabálytalanságokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy vizsgálják ki, hogy Cantabria regionális önkormányzata az 
uniós jogszabályokkal összhangban járt-e el, amikor jóváhagyta a Salia kutatási projektjét. A 
petíció benyújtója szerint az alábbi irányelveket sértették meg: az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv; a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv; a 
vadon élő madarak védelméről szóló 2009/147/EK irányelv.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2019. június 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 227. cikkének (6) bekezdése szerint (korábban 216. cikk (6) bekezdése) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2019. október 15.

A Bizottság megjegyzi, hogy a környezeti hatásvizsgálatról szóló (KHV)-irányelv1 előírja, 
hogy az engedély megadása előtt többek között a jellegüknél, méretüknél vagy 
elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (EGT-vonatkozású szöveg), HL L 26., 2012.1.28., 1–21. o.
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engedélyezése kötelező legyen, és esetükben hatásvizsgálatot végezzenek. A KHV-irányelv II. 
melléklete 2. cikke d. pontjának hatálya alá eshetnek az olyan jövőbeli vagy feltáró bányászati 
projektek, amelyek során mélyfúrásokat is végeznek, ilyen esetekben az illetékes hatóságoknak 
kell eldönteniük, hogy szükség van-e hatásvizsgálat elkészítésére az irányelvnek megfelelően.

A Bizottság megjegyzi, hogy az irányelv minden esetben bíróság vagy más független és 
pártatlan testület előtti felülvizsgálatot ír elő a környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében 
hozott határozatok anyagi vagy eljárási jogszerűségének kifogásolása céljából. 

A Bizottság megjegyzi, hogy a tagállamok illetékességi körébe tartozik annak biztosítása, hogy 
a Natura 2000 területek – az élőhelyvédelmi2 és madárvédelmi irányelvek3 alkalmazandó 
rendelkezéseinek megfelelően – védelmet élvezzenek a potenciálisan káros bányászati 
tevékenységekkel szemben. A Bizottság iránymutatást adott ki arról, hogyan egyeztethetők 
össze a kőfejtési és egyéb ásványinyersanyag-kitermelési tevékenységek a biológiai sokféleség 
megőrzésére és a természet védelmére irányuló uniós követelményekkel4.

Ezenkívül a Bizottság nem tudott azonosítani a jelen ügyben szélesebb körű elvi problémát, 
általános gyakorlatra utaló elegendő bizonyítékot vagy az uniós jog szisztematikus megsértését. 

Következtetés 

A fentiekre tekintettel a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy további intézkedéseket 
hozzon a petíció ügyében.

2 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről, HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak 
védelméről, HL L 20., 2010.1.26., 7–25. o.
4 „Az energián kívüli nyersanyag-kitermelés és a Natura 2000”.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf

