
CM\1010182HU.doc PE462.696v05-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

30.10.2013

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Samuel Martin-Sosa spanyol állampolgár által az „Ecologistas en Acción” 
környezetvédelmi mozgalom nevében benyújtott 1334/2010. számú petíció 
Toledo spanyol város közelében egy hulladéklerakó létesítéséről, és az ehhez 
kapcsolódóan a ritka és védett sasok helyi populációira leselkedő veszélyekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az arra irányuló tervek ellen, hogy a spanyol Toledo város 
közelében hulladéklerakót létesítsenek. A petíció benyújtója rámutat, hogy a szóban forgó 
létesítmény katasztrofális hatást gyakorolna az ibériai sas (Aquila adalberti) és a héjasas 
(Hieraaetus fasciatus) helyi populációira, amelyeket felölel az Európai Unió LIFE 
(környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz) programja. Mivel a LIFE projekt célja a vadon élő 
madarak védelméről szóló európai uniós irányelvek végrehajtásának támogatása, ezért a 
petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy hozzon intézkedéseket ebben az 
ügyben és vizsgálja meg, hogy összeegyeztethető-e az Európai Unió jogi aktusaival az, ha a 
védett sasok élő- és költőhelyének közvetlen közelében hulladéklerakót létesítenek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 9. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 29.

Az e petícióban említett tényeket a Bizottság az EU PILOT keretében már vizsgálja, az 
ugyanezen személy által benyújtott panasz nyomán. 
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A Bizottság tájékoztatást kért a spanyol hatóságoktól a 97/11/EK, a 2003/35/EK és a 
2009/31/EK irányelvekkel módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 4. és 
5–10. cikkében előírt kötelezettségek, továbbá a vadon élő madarak védelméről szóló 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (4) 
bekezdésében említett kötelezettség teljesítésével kapcsolatban.

A vizsgálat folyamatban van.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. szeptember 30.

A Bizottság 2011. március 29-i közleménye óta a Bizottság több ízben kapcsolatba lépett a 
spanyol hatóságokkal, és több levélváltásra került sor a körülmények tisztázása céljából, 
illetve hogy megállapítsa az 97/11/EK1, a 2003/35/EK2 és a 2009/31/EK3 irányelvekkel 
módosított 1985. június 27-i, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelv4 4. és 5–10. cikke, illetve a vadon 
élő madarak védelméről szóló 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelv5 4. cikkének (4) 
bekezdésében említett kötelezettség teljesítését.

A vizsgálatok jelenleg előrehaladott szakaszban tartanak, és a Bizottság reméli, hogy a 
vizsgálatot az elkövetkező hónapokban le tudja zárni. 

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II.): 2012. május 30.

A Bizottság több ízben kapcsolatba lépett a spanyol hatóságokkal, és több levélváltásra került 
sor annak ellenőrzése céljából, hogy a petícióban leírtak összeegyeztethetőek-e az 97/11/EK6, 
a 2003/35/EK7 és a 2009/31/EK8 irányelvekkel módosított 1985. június 27-i, az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi 
irányelv9 4. és 5–10. cikke, illetve a vadon élő madarak védelméről szóló 2009. november 30-
i 2009/147/EK10 európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (4) bekezdésében előírt 
kötelezettségekkel.

A legutóbbi levélváltás keretében a Bizottság a lefolytatott környezeti hatásvizsgálati 
eljárással kapcsolatban tetemes mennyiségű információt kapott. Az információk feldolgozása 
jelenleg zajlik.

A Bizottság most a beérkezett dokumentumokra összpontosítva folytatja a vizsgálatot.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV III.): 2013. október 30.

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5.
2 HL L 73., 1997.3.14.
3 HL L 156., 2003.6.25.
4 HL L 140., 2009.6.5.
5 HL L 20., 2010.1.26.
6 HL L 175., 1985.7.5.
7 HL L 73., 1997.3.14.
8 HL L 156., 2003.6.25.
9 HL L 140., 2009.6.5.
10 HL L 20., 2010.1.26.
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A spanyol hatóságoktól a Bizottság kérésére kapott tájékoztatás elemzése után az alábbi 
következtetéseket lehet megállapítani.

Az e petíció tárgyául szolgáló hulladéklerakót a 97/11/EK1, a 2003/35/EK2 és a 2009/31/EK3

irányelvekkel módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv4 értelmében hatásvizsgálati 
eljárás alá vonták. A környezeti hatásvizsgálat az illetékes hatóság 2005. június 6-i 
állásfoglalásával zárult. Ezt követően a projekt integrált környezetvédelmi engedélyben 
részesült 2009. szeptember 3-án.

A spanyol hatóságok emellett egy kapcsolódó hulladékfeldolgozó és komposztáló üzem 
létrehozására tettek javaslatot. Az ilyesfajta projektek a fent említett irányelv II. mellékletében 
is megtalálhatók. 2010. január 25-i állásfoglalásukkal és az irányelv 4. cikkének megfelelően, 
a spanyol hatóságok megállapították, hogy a projektet nem kell környezeti hatásvizsgálat alá 
vonni.

A hulladéklerakó helye nem része a vadon élő madarak védelméről szóló 2009. november 30-
i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv5 értelmében a spanyol hatóságok által 
különleges madárvédelmi területnek minősített, vagy bármely más, uniós jogszabály által 
védett körzetnek, és nincs is ilyen közelében. A spanyol hatóságok emellett az ibériai sas 
költő populációjának egyenletes növekedéséről tájékoztatták a Bizottságot Toledo 
tartományban az elmúlt években (a költő párok száma 2003 és 2011 között 27-ről 64-re nőtt). 
Következésképp nem lehet azt állítani, hogy a projekt jelentős zavart okozna a madarak 
számára. 

Következtetés

A fentiek fényében a Bizottság nem tudta megállapítani, hogy az uniós környezetvédelmi 
jogszabályokat ebben az esetben megsértették volna, és a vizsgálat lezárásáról döntött.

                                               
1 HL L 73., 1997.3.14.
2 HL L 156., 2003.6.25.
3 HL L 140., 2009.6.5.
4 HL L 175., 1985.7.5.
5 HL L 20., 2010.1.26.


