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benyújtott 0944/2009. számú petíció a Santa Croce és Curone völgy 
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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a közösségi jelentőségű Santa Croce és Curone vadaspark (IT 
20300006) területére tervezett olajfúró telep létrehozása ellen, és hangot ad a telep miatt 
keletkező környezeti károk feletti aggodalmának. Tájékoztat arról, hogy egy hasonló terv már 
visszautasításra került, és arról, hogy ezúttal egy másik cég próbál engedélyt szerezni az 
olajfúrásra. Érvelése szerint az első projekt elutasításának indokai még mindig fennállnak, és 
szeretné biztosítani, hogy a hatóságok ezt a projektet is elutasítsák.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

Ami a közösségi természetvédelmi jogszabályokat illeti, a természetes élőhelyek, valamint a 
vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EK tanácsi irányelv1

(élőhelyvédelmi irányelv) 6. cikkének (3) és (4) bekezdése meghatározza a nemzeti hatóságok 
által követendő eljárásokat, mielőtt azok olyan terveket vagy projekteket engedélyeznének, 
amelyek várhatóan jelentős hatást gyakorolnak egy Natura 2000 területre (közösségi 
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jelentőségű területre vagy különleges madárvédelmi területre). A nemzeti hatóságok feladata 
annak megítélése, hogy egy projekt várhatóan jelentős hatást gyakorol-e az említett 
területekre, és amennyiben igen, az irányelvben meghatározott eljárás lefolytatása is, a projekt 
jóváhagyását megelőzően.  

A petíció benyújtója kifejti, hogy a szóban forgó esetben az értékelés folyamatban van, az 
egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 
módosított 85/337/EGK irányelvvel1 összhangban, amely a környezeti hatásvizsgálatról 
(KHV) szóló irányelvként is ismert.  Ugyanakkor a petíció benyújtója által adott tájékoztatás 
alapján úgy tűnik, hogy az olajkutakra vonatkozó engedély odaítélésére még nem került sor.   

A közösségi jog megfelelő végrehajtása elsődlegesen a tagállamok feladata. A Szerződés 
értelmében a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy a tagállami hatóságok 
helyett járjon el azok tervezési tevékenységeiben, valamint az általuk meghozott – például 
olajkutak engedélyezésére irányuló – döntésekben. Amennyiben a petíció benyújtója egy 
későbbi időpontban bizonyítékkal tud szolgálni a közösségi jog megsértésére, a Bizottság 
ismét megvizsgálja az ügyet.

Mivel a projekt engedélyezési eljárása még folyamatban van, és a Bizottság a petícióban 
közölt információk alapján nem talált a közösségi környezetvédelmi jog megsértésére utaló 
jelet, ebben a szakaszban nincs mód további intézkedésre.
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