
CM\870252HU.doc PE452.726v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

10.06.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: J.RQ.B. spanyol állampolgár által benyújtott 0258/2010. számú petíció 
Erróban (Navarra) egy külszíni kőfejtőről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a navarrai kormány külszíni kőfejtő megnyitására 
szándékozik engedélyt adni egy Natura 2000, illetve KJT besorolású területen (Monte 
Alduide ES 2200019). A kőbánya létesítéséhez szükséges felmérések nem szerepelnek a 
terület hasznosítási és kezelési tervében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A petíció benyújtója tiltakozását fejezi ki egy külszíni kőbánya létesítésére irányuló projekttel 
szemben a spanyolországi Navarra Autonóm („foral”) Közösségben elhelyezkedő Valle de 
Erro területén.

A petíció benyújtója szerint az említett projekt súlyosan kedvezőtlen hatást gyakorol majd a 
„Monte Alduide” elnevezésű (ES 2200019. sz.) közösségi jelentőségű területre (KJT), amely 
a Natura 2000 hálózat része, valamint a 085. sz. „Roncesvalles-Irati Sierra de Abodi” 
elnevezésű fontos madárvédelmi területre (IBA).
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A petíció benyújtója mellékelte a környezetminőségi hatóság igazgatójának határozatát1, 
amelyben környezeti hatásvizsgálat elvégzését engedélyezte a Magnesitas Navarras S.A. 
társaság által finanszírozott projekt számára, amely az egyes területekhez való hozzáférési 
módokra és a fúrólyukak harmadik sorozatának helyszíneire is kiterjed.

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által adott információkat a szóban forgó 
ügyben esetlegesen alkalmazandó uniós jogszabályok fényében.

A módosított 85/337/EGK irányelv2 (amely a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-
irányelvként ismeretes) az egyes köz- és magánprojektek esetében környezeti hatásvizsgálat 
elvégzését írja elő.  A környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv különbséget tesz az ún. I. 
mellékletben felsorolt (minden esetben a környezeti hatásvizsgálati eljárás alá eső) projektek 
és a II. mellékletben felsorolt projektek között, amelyek esetében a tagállamok esetenkénti 
vizsgálatok és/vagy az irányelvet átültető nemzeti jogszabályokban a tagállamok által 
megállapított küszöbértékek vagy kritériumok alapján meghatározzák, hogy a projektet alá 
kell-e vetni környezeti hatásvizsgálatnak.

Meg kell jegyezni, hogy az említett projekt – jellemzőitől függően – esetlegesen az irányelv I. 
melléklete 19. pontjának hatálya alá tartozik: „Kőbányák és külszíni bányák, ahol a 
kitermelési felület meghaladja a 25 hektárt”, vagy az irányelv II. melléklete 2. pontja a) 
alpontjában foglalt tevékenységek körébe sorolható: „Kőbányák, külszíni bányák és 
tőzegkitermelés (az I. mellékletben nem szereplő projektek)”.

A KHV-eljárás biztosítja, hogy sor kerül a projektekkel járó környezeti következmények 
azonosítására és felmérésére, még mielőtt az illetékes hatóság kiadná az engedélyt.

Az EU természetvédelmi irányelveivel kapcsolatban (a 79/409/EGK madárvédelmi irányelv3

és a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv4) meg kell jegyezni, hogy azok abban az esetben 
alkalmazandók, ha a szóban forgó projekt jelentős hatást gyakorolhat egy Natura 2000 
területre. Ilyen esetben a KHV-eljárás hasznos eszköznek bizonyulhat az élőhelyvédelmi 
irányelv 6. cikkében foglalt védintézkedések alkalmazására.

A rendelkezésre álló információkból kiderül, hogy a fúrólyukak fúrásával kapcsolatos 
műveleteket engedélyezték. Ugyanakkor ami a külszíni kőbánya létesítésére irányuló 
projektet illeti, az még előzetes szakaszban van, és az illetékes hatóságok egyelőre nem adták 
ki az arra vonatkozó engedélyt.  Az illetékes hatóságoknak a kőbányával összefüggésben még 
el kell végezniük az előírt KHV-eljárást, és határozatot kell hozniuk azzal kapcsolatban, hogy 
az említett projekt milyen hatást gyakorol az érintett területre és az élőhelyvédelmi irányelv 
értelmében védelem alatt álló fajokra.  A Bizottság úgy véli, hogy a szóban forgó projekttel 

                                               
1 Resolución 997/2009, de 29 de diciembre, del Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la que se 
concede la Autorización de Afecciones Ambientales para el Proyecto de accesos y emplazamientos de la 3.ª 
campaña de sondeos en Legua Acotada (Zilbeti, Valle de Erro), promovido por Magnesitas Navarras, S.A. (B.O. 
Navarra n. 18, 9/02/2010)
2 A 97/11/EK irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14.), a 2003/35/EK irányelvvel (HL L 156., 2003.6.25.) és a 
2009/31/EK irányelvvel (HL L 140., 2009.6.5.) módosított 85/337/EGK irányelv (HL L 175., 1985.7.5.).
3  HL L 103., 1979.4.25., amelyet a 2009/147/EK irányelv foglalt egységes szerkezetbe (HL L 20., 2010.1.26.)
4  HL L 206., 1992.7.22.
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kapcsolatos KHV-eljárás megfelelő keretet biztosít ahhoz, hogy a nyilvánosság is kifejezhesse 
észrevételeit és aggályait a projekttel és annak lehetséges alternatíváival összefüggésben.

Végezetül a Bizottság úgy értesült, hogy a külszíni kőbányára irányuló projekt előzetes 
szakaszban van, és az illetékes hatóságok egyelőre nem hoztak végleges határozatot az 
említett projekttel kapcsolatban. Következésképpen nem állapítható meg az uniós 
környezetvédelmi jogszabályok nyilvánvaló megsértése, és a Bizottságnak jelen pillanatban 
nem áll módjában tovább vizsgálni az ügyet.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. június 10.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság szolgálatai megvizsgálták a petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott 
kiegészítő információkat a szóban forgó ügyben esetlegesen alkalmazandó uniós 
környezetvédelmi jogszabályok fényében.

A petíció benyújtója szerint az illetékes hatóságok megadták a külszíni kőbányára irányuló 
projektre vonatkozó engedélyt, amelyet 2010. december 13-án hagytak jóvá1.  A kőbányát 
érintő projektet nyilvános konzultációnak vetették alá, a KHV-eljárást pedig egy KHV-
nyilatkozattal zárták le, amelyet 2010. november 26-án fogadtak el2. 

Az illetékes hatóságok a kőbánya esetében elvégezték az előírt KHV-eljárást, és döntést 
hoztak a projektnek az ES 2200019 „Monte Alduide” elnevezésű, a 92/43/EGK3

élőhelyvédelmi irányelv rendelkezései alapján kijelölt közösségi jelentőségű természeti 
területre (KJT) gyakorolt hatásait illetően. 

E tekintetben a KHV-nyilatkozat megállapítja, hogy a projekt nem gyakorol majd jelentős 
hatást az említett területre. Egyedi kárenyhítési és megelőző intézkedéseket is részletesen 
felvázolnak annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék a projekt hatását az érintett 
területen élő fajokra és élőhelytípusokra nézve.

Ezért a Bizottságnak nincs oka azt feltételezni, hogy a tárgynapig tett lépések nem állnak 
összhangban az élőhelyvédelmi és a KHV-irányelvben előírt jogi követelményekkel.

Következtetések 

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott további információk alapján a Bizottság ez 
esetben nem talált az uniós környezetvédelmi jog megsértésére utaló jelet. Ezért nem áll fenn 
olyan tényező, amely alapján a Bizottság megváltoztatná eredeti következtetéseit.

                                               
1 A navarrai kormány hivatalos közlönye, 1. szám, 2011.1.3.
2 A navarrai kormány hivatalos közlönye, 159. szám, 2010.12.31.
3 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről, HL L 206., 1992.7.22.
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