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Tárgy: Günter Ehmann, német állampolgár által benyújtott 1381/2010. számú 
petíció a bányászati koncesszió meghosszabbításakor a környezeti 
hatásvizsgálat (KHV) lefolytatásának hatóságok általi elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A vitatott bányászati koncessziók által érintett területen már a 85/337/EGK (KHV) irányelv 
hatálybalépését megelőzően is folyt a láva- és bazaltkitermelés. 1997 óta újabb koncessziókat 
adtak ki anélkül, hogy hatástanulmányt végeztek volna az eredeti területet 100%-kal 
meghaladó területre. A német regionális geológiai és bányászati hatóság állítása szerint a 
hatásvizsgálatok csak az eredeti koncesszió esetében kötelezőek, és nem az ezt követő újabb 
engedélyekre. A petíció benyújtójának véleménye szerint megsértették a jogszabályok 
szellemét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.

A környezeti hatásvizsgálatról (KHV) szóló 85/337/EGK irányelv1.a következő 
kötelezettségeket állapítja meg:

Az irányelv 1. mellékletében szerepelnek azok a kőbányák és külszíni bányák, ahol a 
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kitermelési felület meghaladja a 25 hektárt. Ezekre a projektekre környezeti hatásvizsgálatot 
kell végezni a 4. cikk (1) bekezdése szerint. Más kőbányák az irányelv II. mellékletének 
hatálya alá tartoznak. A II. mellékletben szereplő projektek vonatkozásában a tagállamoknak 
eseti vizsgálat révén, illetve az adott tagállam által meghatározott küszöbértékek vagy 
kritériumok alapján kell meghatározniuk, hogy a projekttel kapcsolatban kell-e környezeti 
hatásvizsgálatot végezni. 

Az I. mellékletben szereplő projektek minden megváltoztatását vagy bővítését is környezeti 
hatásvizsgálathoz kell kötni, amennyiben a változtatás vagy bővítés önmagában eléri az I. 
mellékletben meghatározott határértékeket.

Az I. és II. mellékletben felsorolt már engedélyezett, kivitelezett vagy kivitelezés alatt lévő 
projektek bármely olyan (az I. mellékletben nem szereplő) megváltoztatását vagy bővítését, 
amelynek jelentős ártalmas hatása lehet a környezetre, környezeti hatásvizsgálathoz kell 
kötni.

A petíció benyújtója által benyújtott információk nem teszik lehetővé a bérelt, működő vagy 
leszerelés/rehabilitáció alatt álló területek egyértelmű azonosítását. A rendelkezésre álló 
bizonyítékokból nem tűnik ki, hogy a kőbányabővítés mely területét engedélyezték, és ezért a 
bővítés terjedelme és hatása sem értékelhető. A bérleti szerződés megkötése nem egyenértékű 
azzal, hogy a bányahatóság engedélyezte volna a kőbánya műveleteire vonatkozó keretterv 
bővítését. Nem nyújtották be az illetékes bányahatóságok petíció benyújtójának küldött (2008. 
október 20-i, 2009. május 19-i és 2010. február 26-i keltezésű) leveleit, amelyek 
megindokolják, hogy miért nem kértek környezeti hatásvizsgálatot a bővítés jóváhagyása 
előtt, csupán az ezekre, illetve a szóbeli magyarázatokra utaló levelezést ismertették.

A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy 
értékelhesse ebben az ügyben a 85/337/EGK irányelv helytálló alkalmazását. A Bizottság 
ezért a panasszal a továbbiakban nem tud foglalkozni. Amennyiben a petíció benyújtója 
további információkat nyújt be, különösen az időpontok, a fejtési felület és a bővítés 
engedélyezett bányaüzemeltetési tervekre gyakorolt esetleges hatása, illetve a hatóságnak a 
környezeti hatásvizsgálat szükségessége tekintetében hozott határozata vonatkozásában, a 
Bizottság adott esetben folytathatja az ügy további értékelését.


