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Tárgy: Donalda Saule Surplyte litván állampolgár által Kisiniai falu közössége nevében 
benyújtott 1401/2012. számú petíció a Kisiniai faluban (Klaipėda megye, 
Litvánia) jóváhagyott külszínibánya-projektről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói kifogásolják a Kisiniai nevű faluban (Dovilai járás, Klaipëda) 
engedélyezett, kavicsos konglomerátum kitermelésére irányuló külszínibánya-projektet. Attól 
tartanak, hogy az ilyen jellegű gazdasági tevékenység rendkívül károsan hat majd a lakosság 
egészségére, mivel a projekt csupán 34–50 méternyi távolságra lenne a lakóépületektől. A 
projekt engedélyezésével kapcsolatban a petíció benyújtói kifejtik, hogy a falu lakosai csak 10 
napot kaptak a nyilvános részvételre, ami ellentétes az Aarhusi Egyezményben szereplő
kikötésekkel. A petíció benyújtói továbbá kifogásolják Klaipëda regionális környezetvédelmi 
osztályának határozatát (a dokumentum hivatkozási száma (9.14.5)-LV4-1776, 2011. május 
4.), miszerint a projekt engedélyezésének feltételeként nem rendelt el környezeti 
hatásvizsgálatot.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról 
szóló Aarhusi Egyezmény (a továbbiakban: „az Aarhusi Egyezmény”) rendelkezéseit 
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projektek tekintetében az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 2011/92/EK irányelv (a továbbiakban: „a KHV-irányelv”) ülteti át az EU 
jogába.1

Egy kisiniai (Litvánia) külszíni homok- és kavicsbánya a KHV-irányelv hatálya alá tartozhat. 

A KHV-irányelv 4. cikke (2) bekezdésével összhangban a II. mellékletben felsorolt projektek 
tekintetében a tagállamoknak kell megállapítaniuk – akár esetenkénti vizsgálat útján, és/vagy 
küszöbértékek vagy egyéb kritériumok megállapítása révén –, hogy egy adott projektet 
hatásvizsgálatnak kell-e alávetni az 5–10. cikkel összhangban.

A KHV-irányelv 4. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy amikor a (2) bekezdés 
alkalmazásában esetenkénti vizsgálatot végeznek, vagy küszöbértékeket, illetve kritériumokat 
állapítanak meg, akkor figyelembe veszik a III. mellékletben előírt, vonatkozó kiválasztási 
szempontokat.

A kalaipëdai regionális környezetvédelmi osztály weboldalán2 rendelkezésre bocsátott, illetve 
ott elérhető információk alapján – miszerint a jóváhagyott külszíni homok- és kavicsbánya 
10,35 hektárnyi területet foglal el – a szóban forgó projekt a „kőbányák, külszíni bányák és 
tőzegkitermelés (az I. mellékletben nem szereplő projektek)” kategóriájába tartozik (a KHV-
irányelv II. mellékletének 2 a) pontja).  A rendelkezésre bocsátott információkból kitűnik, 
hogy az illetékes litván hatóságok eseti vizsgálatot végeztek annak megállapításához, hogy a 
szóban forgó projektet környezetvédelmi hatásvizsgálatnak kell-e alávetni.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az illetékes hatóságok a KHV-átvilágítás 
következtetéseiben nem vették figyelembe, hogy a projekt által érintett terület és a 
legközelebbi, magántulajdonban lévő ingatlanok közti távolság 34–54 méter.  A rendelkezésre 
álló információ alapján az illetékes hatóság tudatában volt ennek az információnak és ezt 
figyelembe véve döntött.  A KHV-átvilágítás a kisiniai bánya üzemeltetésére vonatkozó 
környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos végső következtetései azt az információt is 
tartalmazzák, hogy a legközelebbi magántulajdon 30 méterre található a tervezés alatt álló 
területtől (80 méterre a bánya területétől), és a következtetés szövege értelmében a környező
területek portól való védelme érdekében a bányát földből kialakított töltés veszi majd körül.    
E tekintetben megjegyzendő, hogy a KHV-irányelv nem állapít meg semmilyen távolsági 
kritériumot vagy korlátot, azonban előírja, hogy a III. mellékletben megállapított vonatkozó 
kritériumokat (pl. sűrűn lakott területen való elhelyezkedés, a természetes környezet 
abszorpciós kapacitása) figyelembe kell venni annak megállapítása során, hogy a projektet 
környezetvédelmi hatásvizsgálatnak kell-e alávetni, és ebben az esetben ez megtörtént.  Ezért 
a rendelkezésre bocsátott információ alapján a Bizottság nem mondhatja ki, hogy a hatóságok 
helytelen következtetésre jutottak, amikor úgy rendelkeztek, hogy a projektre vonatkozó 
környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzése nem kötelező.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a falu a KHV-átvilágítás következtetései elfogadásának 

                                               
1 HL L 26.,2012.1.28.., 1-21. o.

2 http://klrd.am.lt/VI//files/0.319346001304678380.pdf
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időpontjától számítva csupán tíz napot kapott arra, hogy javaslatot terjesszen elő az illetékes 
hatósághoz a következtetések felülvizsgálata céljából. E tekintetben az irányelv 4. cikkének 
(4) bekezdése csupán arról rendelkezik, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
illetékes hatóságok által a (2) bekezdésnek megfelelően hozott döntést a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé tenni. Ebből következően a KHV-irányelv nem szabályozza ezt a 
kérdést. Ugyanakkor a Bíróság a C-75/08 Mellor ügyben egyértelművé tette, hogy 
„amennyiben valamely tagállam azon döntése, mely szerint valamely, a 85/337 irányelv II. 
mellékletének hatálya alá tartozó projektet nem kell az említett irányelv 5-10. cikke szerinti 
KHV-nak alávetni, megjelöli az alapjául szolgáló okokat, e döntést kellően indokoltnak kell 
tekinteni, ha az ebben megjelölt okok, a korábbiakban már az érdekeltek tudomására hozott 
tényezőkhöz társulva, illetve esetlegesen kiegészülve azon további szükséges információkkal, 
melyeket a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságnak kérelmükre nyújtaniuk kell, 
alkalmasak arra, hogy ezen érdekeltek mérlegelhessék az e határozattal szembeni kereset 
indításának célszerűségét”1 A rendelkezésre álló információk alapján nyilvánvaló, hogy a 
petíció benyújtójának módjában állt ilyen döntést hozni, illetve lehetősége volt arra, hogy 
éljen fellebbezési jogával.  

Következtetés

A rendelkezésére bocsátott információk alapján a Bizottság nem állapíthatja meg, hogy az 
Aarhusi Egyezményből következő, projektekkel kapcsolatos kötelezettségeket az uniós 
jogrendbe belefoglaló KHV-irányelv rendelkezései sérültek volna.

                                               
1 C-75/08 Mellor, HL C 153, 2009.7.4., 11–12. o., 66. pont


