
CM\870288HU.doc PE467.121v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

10.6.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Stefania Ligerou görög állampolgár által benyújtott 1549/2010. számú, 1 
aláírást tartalmazó petíció az észak-görögországi Halkidiki-félszigeten 
található Olimpiadában egy új aranybánya megnyitásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az észak-görögországi Halkidiki-félszigeten található 
Olimpiadában egy új aranybánya tervezett megnyitása ellen. A petíció benyújtója szerint nem 
végeztek vizsgálatokat a projekt környezetre gyakorolt hatásaira vonatkozóan, és hogy a 
projekt a természetes környezet jelentős mértékű pusztításával és szennyezésével fog járni. A 
petíció benyújtója rámutat továbbá, hogy a projekt következtében nagy mennyiségű mérgező 
hulladék fog keletkezni, és ez további súlyos veszélyt jelent a helyi lakosság egészségére 
nézve. Mivel Görögország nem hajtotta végre az Európai Uniónak a hulladékokra és a 
környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó jogszabályait, amit az Európai Unió Bírósága is 
megerősített, a petíció benyújtója ügyében az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

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

A petíció

A petíció benyújtója tiltakozik az észak-görögországi Halkidiki-félszigeten található 
Olimpiadában egy új aranybánya tervezett megnyitása ellen. A Parlament tulajdonképpen a 
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petíció benyújtójának a görög környezetvédelmi minisztériumhoz intézett levelét vette 
nyilvántartásba, amelyben a petíció benyújtója a bánya megnyitásának megakadályozását 
kéri. E levél másolatát továbbították a görög parlament és az Európai Parlament elnökéhez. A 
petíció benyújtója által eredetileg a Parlamentnek továbbított állítások összegzése nem 
egyezik meg az iratban foglalt információkkal. Így különösen azon állítása kapcsán, miszerint 
„Görögország elmulasztotta végrehajtani az Uniónak a hulladékokra és környezeti 
hatásvizsgálatra vonatkozó jogszabályait”, helytelenül hivatkozik a Bíróság ítéletére; a 
petíció benyújtója által említett ítélet1 azzal kapcsolatos, hogy Görögország elmulasztotta 
biztosítani a már meglévő létesítményeknek a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről szóló 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (IPPC-irányelv)2

követelményei szerinti működését. A Petíciós Bizottság Titkársága további információkat kért 
a petíció benyújtójától, aki a 2011. április 27-i e-mailjében válaszolt. 

Figyelembe véve a legfrissebb információkat, a petíció benyújtójának állításai a 
következőképpen foglalhatók össze.

- A javasolt aranybányára vonatkozó projektre vonatkozóan nem készült környezeti 
hatásvizsgálat, aminek eredményeként a projekt a természetes környezet jelentős 
mértékű pusztításával és szennyezésével fog járni.

- A jelenleg folyó engedélyezési eljárás jogellenes, mivel konzultáltak a 
nyilvánossággal és a helyi közösséggel.

A Bizottság észrevételei

A petíció benyújtójának állításai a 97/11/EK3, a 2003/35/EK4 és a 2009/31/EK5 irányelvvel 
módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló 85/337/EGK6 irányelvvel kapcsolatosak. Az irányelv a környezeti hatásvizsgálatra 
vonatkozó irányelvként (KHV-irányelvként) is ismert. A KHV-irányelv értelmében az 
engedély megadása előtt többek között a jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél 
fogva a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek esetében környezeti 
hatásvizsgálatot kell végezni. A KHV-irányelv különbséget tesz a kötelező KHV-t igénylő 
projektek (úgynevezett I. melléklet hatálya alá tartozó projektek) és az olyan projektek között, 
amelyek esetében az irányelv III. mellékletében foglalt kritériumok figyelembevételével a 
tagállami hatóságoknak kell meghatározniuk egy úgynevezett „átvilágítási” (screening) 
eljárás keretében, hogy a projekt várhatóan jelentős hatást fejt-e ki (úgynevezett II. melléklet 
hatálya alá tartozó projektek). Pozitív válasz esetén KVH-eljárást kell végezni. A külszíni 
bányák, ahol a kitermelési felület meghaladja a 25 hektárt, az irányelv I. mellékletének 19. 
pontjában, míg az e küszöb alatti projektek és a mélyművelésű bányák az irányelv II. 
mellékletének 2.a és 2.b pontjában szerepelnek.

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk szerint az új bányászati projekt 

                                               
1 A C-534/09. sz. ügyben 2010. december 2-án hozott ítélet.
2 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
3 HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
4 HL L 156., 2003.6.25., 17 o.
5 HL L 140., 2009.6.5., 14. o.
6 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
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esetén KHV-eljárást folytatnak, amely jelenleg folyamatban van. A nyilvános konzultáció 
szakaszát már lezárták. A környezetvédelmi hatóságok (például a környezetvédelmi 
felügyelőség) és más érintett szereplők (Közép-Makedónia Mérnöki Kamarája – TEE) 
benyújtották észrevételeiket. Az illetékes hatóságoknak dönteniük kell arról, megadják-e az 
engedélyt. Ez valószínűleg megmagyarázza, hogy a petíciót miért a görög környezetvédelmi 
minisztériumnak címezték, és tájékoztatáskérés céljából miért küldték meg a Parlamentnek. 

Mivel a nyilvános konzultációt is beleértve KHV-eljárás van folyamatban, el kell utasítani a 
petíció benyújtójának állításait. 

A Bizottság a következő kiegészítő megjegyzéseket kívánja tenni:
i. A KHV-irányelv még abban az esetben sem tiltja egy projekt engedélyezését, ha 

negatív hatásai vannak a környezetre. A KHV-irányelv nem állít fel kötelezően 
betartandó környezeti normákat, a környezeti hatásvizsgálatnak és a végső 
határozatnak ugyanakkor javaslatokat kell tartalmaznia olyan intézkedésekre, 
amelyekkel megelőzhető, csökkenthető, és ha lehetséges, ellensúlyozható a 
környezetre gyakorolt minden jelentős kedvezőtlen hatás.

ii. A nyilvános konzultáció során megfogalmazott különböző véleményeket és 
észrevételeket figyelembe kell venni az engedélyezési eljárás során, de azok nem 
rendelkeznek kötelező erővel.

iii. A KHV-irányelv nem tartalmaz a nyomon követésre vagy a minőségellenőrzésre 
vonatkozó kötelezettséget. Mivel az irányelv alapvetően eljárási követelményeket 
határoz meg, a környezeti hatásvizsgálat érdemi megállapításainak és az előírt 
környezetvédelmi feltételek megfelelő jellegének ellenőrzése az illetékes nemzeti 
hatóságok hatáskörébe tartozik.

iv. Az illetékes hatóságnak hozzáférhetővé kell tennie a nyilvánosság számára azokat a 
főbb indokokat és megfontolásokat, amelyeken a határozata (az engedély megadása 
vagy a kérelem elutasítása) alapul.

Következtetés

Mivel KHV-eljárás van folyamatban, a Bizottság nem tehet további lépéseket. Az illetékes 
görög hatóságoknak kell meghozniuk a végső határozatot az engedély megadásáról vagy a 
kérelem elutasításáról. Ez valószínűleg megmagyarázza, hogy a petíciót miért a görög 
környezetvédelmi minisztériumnak címezték. 

Ha a petíció benyújtója további olyan bizonyítékokkal rendelkezik, amelyek a közösségi 
jogszabályok megsértésére utalnak, a Bizottság örömmel folytatja a petíció vizsgálatát. A 
Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy minden további állítást kellően részletezni kell és ki kell 
fejteni, valamint megfelelő módon alá kell támasztani (például a nemzeti közigazgatással 
folytatott levelezés másolata, a nemzeti bíróság előtt folyó eljárások vagy más eljárások, a 
környezeti hatásvizsgálat vonatkozó fejezeteinek másolata). A nyilvánvaló értékelési hibák 
kézzelfogható és konkrét bizonyítékai hiányában a bizottsági szolgálatok nincsenek abban a 
helyzetben, hogy érdemben tovább vizsgálják a petíciót.


