
CM\1015822HU.doc PE506.299v03-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009–2014

Petíciós Bizottság

19.12.2013

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Santo Grammatico olasz állampolgár által a Legambiente nevében benyújtott 
0962/2012. számú petíció a Riccò del Golfo-i (La Spezia, Liguria) Parodi-hegy 
(Monte Parodi) mészkőbányájában folyó kitermelésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Riccò del Golfo-i (La Spezia) „Monte Parodi” mészkőbányájában 
folyó kitermelést engedélyező nemzeti hatóság engedélyezési eljárása ellen emel panaszt.

A petíció benyújtója szerint ez a kőfejtő egy környezetvédelmi szempontból rendkívül fontos 
területen fekszik, ezért ez az engedély sérti a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelvet és a 
környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó rendelkezést.

A petíció benyújtójának ezenkívül kétségei vannak a kőfejtőből származó hulladék megfelelő 
kezelésével kapcsolatban is.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A petíció benyújtója a Riccò del Golfo-i (La Spezia, Olaszország) „Monte Parodi” 
mészkőbányában folyó kitermelést engedélyező nemzeti hatóság engedélyezési eljárása ellen 
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emel panaszt.

A bánya a 92/43/EK irányelv1 (az élőhelyvédelmi irányelv) értelmében közösségi jelentőségű 
területnek minősül.

A petíció benyújtója szerint az olasz hatóságok által kiadott négy bányászati engedély sérti az 
uniós környezetvédelmi jogszabályokat, nevezetesen az élőhelyvédelmi irányelvet és a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvet2. Felmerült az ásványinyersanyag-kitermelő 
iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló 2006/21/EK irányelv3 megsértésének gyanúja is.

Az élőhelyvédelmi irányelvet illetően a Bizottság rámutat, hogy a bánya már 1992 óta 
létezett, és amikor a mediterrán bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti 
területeinek jegyzékét a Bizottság 2006. július 19-i határozatában4 elfogadta, és a Portovenere 
– Rio Maggiore – S. Benedetto területet IT1345005. számon közösségi jelentőségű területnek 
minősítette, már engedélyezve volt. Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (2) bekezdése 
értelmében a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a természetes élőhelytípusok 
és az olyan fajok élőhelyei károsodásának és megzavarásának megakadályozására, amelyek 
céljára az egyes területeket kijelölték. A 6. cikk (3) és (4) bekezdése meghatározza a nemzeti 
hatóságok által olyan tervek vagy projektek engedélyezésekor követendő eljárásokat, amelyek 
várhatóan jelentős hatást gyakorolnak valamely Natura 2000 területre. A nemzeti hatóságok 
feladata annak megítélése, hogy egy projekt várhatóan jelentős hatást gyakorol-e azon fajokra 
és élőhelyekre, amelyek érdekében az adott területet kijelölték, és amennyiben igen, az 
irányelvben meghatározott eljárás lefolytatása is feladata a projekt jóváhagyását megelőzően.

A petícióban szolgáltatott információk alapján az Európai Bizottság nem tudja megállapítani a 
fenti rendelkezések megsértését.

A 2011/92/EU irányelvet és a 2006/21/EK irányelvet illetően a Bizottságnak további 
tájékoztatásra és egyes kérdések tisztázására van szüksége ahhoz, hogy megállapításait 
véglegesíthesse.

Következtetés

A Bizottság felvette a kapcsolatot az olasz hatóságokkal annak érdekében, hogy tisztázzák a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv és a bányászati hulladékról szóló irányelv 
alkalmazását a szóban forgó projekt tekintetében.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2013. augusztus 28.

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., magyar különkiadás 15. fejezet, 02. kötet, 102–145. o.
2 HL L 26., 2012.1.28., magyar különkiadás, 19. fejezet, 04. kötet, 197. o.
3 HL L 102., 2006.4.11.
4 HL L 259., 2006.9.21.
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A környezeti hatásvizsgálatról szóló 2011/92/EU irányelvet1 (EIA-irányelv), a stratégiai 
környezeti vizsgálatról szóló 2001/42/EK irányelvet2 (SEA-irányelv) és a bányászati hulladékról 
szóló 2006/21/EK irányelvet3 illetően a Bizottság további információkat kapott az olasz 
hatóságoktól. A nemzeti hatóságok arról számoltak be, hogy a regionális bányászati terv („Piano 
Territoriale delle Attività di Cava”) módosítására vonatkozó SEA-eljárás 2012 júniusa óta 
folyamatban van, és hogy a „Monte Parodi” bányával kapcsolatos EIA-eljárás 2012 
decemberében megkezdődött.

Az olasz hatóságok ezen túlmenően kijelentették, hogy a „Monte Parodi” bánya megfelel a 
bányászati hulladékról szóló irányelvben foglalt követelményeknek. Az erre vonatkozó 
tájékoztatás azonban nem kellően részletes. 

Az olasz hatóságoktól kapott információk alapján, és mivel a megfelelő eljárások folyamatban 
vannak, az EIA- és a SEA-irányelv megsértése nem állapítható meg. A bányászati hulladékról 
szóló irányelvet illetően a Bizottság az olasz hatóságokkal történő egyeztetést követően további 
tájékoztatást fog nyújtani a Petíciós Bizottság részére.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2013. december 19.

Az olasz hatóságok közölték, hogy a „Monte Parodi” mészkőbánya hulladékgazdálkodási 
terve 2013. február 20-án jóváhagyásra került, és hogy a bányát a bányászati hulladékról szóló 
irányelvben4 foglalt követelményeknek megfelelően irányítják.

A Bizottságnak nyújtott tájékoztatás szerint a kérdéses bányászati tevékenységek nagyméretű 
mészkősziklák mechanikai eszközökkel történő kitermelését jelentik, amely nem jár sem 
kémiai anyagok, sem semmilyen más anyag felhasználásával, illetve hozzáadásával. A 
sziklákat a fejtés helyszínéről eltávolítják, majd teherautókra rakják és elszállítják őket a 
bányából, hogy kőtömböket készítsenek belőlük. A sziklákat eközben nem tárolják, így tehát 
nincs szükség tárolóépületekre.

Mivel csak a nagyméretű sziklákat hasznosítják, így azokat távolítják el, a megmaradt kisebb 
mészköveket pedig a fejtőhelyen hagyják, és kitermelést követően ezeket azonnal – kezelés 
nélkül – visszatöltik a munkagödrökbe. A kitermelési munkálatok megkezdését megelőzően 
eltávolított termőréteget ezután helyben visszahelyezik.

A hulladékról és a melléktermékekről szóló tájékoztató közlemény5, valamint az Európai 
Bíróság vonatkozó ítélkezési gyakorlata6 alapján a Bizottság úgy véli, hogy a „Monte Parodi” 
bányában a kitermelési tevékenységekből származó, a munkagödrök visszatöltésére használt 
megmaradt kövek – mivel nem tárolják, nem kezelik, illetve nem is dolgozzák fel azokat –
nem minősülnek a bányászati hulladékról szóló irányelv szerinti hulladéknak.

                                               
1 HL L 26., 2012.1.28., 1. o.
2 HL L 197., 2001.7.21., 30. o., magyar különkiadás, 15. fejezet, 06. kötet, 157–164. o.
3 HL L 102., 2006.4.11., 15. o.
4 A 2006/21/EK irányelv az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 
2004/35/EK irányelv módosításáról, HL L 102., 2006.4.11. 15–34. o.
5 COM(2007)0059, 2007.2.21.
6 C-114/01. sz. Avesta Polarit Chrome Oy-ügy és C-9/00. sz. Palin Granit Oy-ügy.
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Összegzés

Az olasz hatóságok által nyújtott tájékoztatás alapján a Bizottság úgy találta, hogy nem 
állapítható meg a 2006/21/EK irányelv megsértése.

Az e petíció nyomon követésének részeként indított „EU Pilot” vizsgálati eljárás 
következésképpen lezárásra kerül. 


