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Arnado faluban (Oencia, León) illegálisan működő külfejtésű palabányák 
kedvezőtlen hatásairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Európai Parlament közbenjárását kéri az illetékes spanyol 
hatóságoknál annak érdekében, hogy sor kerüljön az Arnado faluban (Oencia, León) 
illegálisan működő külfejtésű palabányák bezárására. A petíció benyújtója szerint a kőfejtők 
tevékenysége helyreállíthatatlan károkat okoz a közelben lévő házakban és Oencia teljes 
közigazgatási területén. A petíció benyújtója megjegyzi, hogy a Valle del Río Selmó-i 
egyedülálló ökoszisztémára – amely Oenciában található, és a spanyol jogszabályok 
értelmében védettséget élvez – szintén súlyos hatást gyakorol a bányák működése. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy a bányák annak ellenére is folytatták tevékenységüket, hogy a 
regionális hatóságok elismerték, hogy jogellenesen folytatják a bányászati tevékenységet. A 
petíció benyújtója szerint a bányák jogellenes engedélyek alapján működnek, amelyeket az 
oenciai hatóságok állítottak ki. A petíció benyújtója – akinek nemzeti szinten tett lépései 
eredménytelennek bizonyultak – a szóban forgó ügy kivizsgálására kéri az Európai 
Parlamentet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 10. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.
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A petíció benyújtója a külfejtésű palabányák bezárását kéri, amelyek jogellenesen működnek 
Arnado faluban (Oencia közigazgatási területe, León tartomány, Castilla y León Autonóm 
Közösség, Spanyolország). 

A petíció benyújtója szerint a kőfejtők tevékenysége helyreállíthatatlan károkat okoz a 
közelben lévő házakban és Oencia teljes közigazgatási területén. Hangsúlyozza, hogy a 
szóban forgó tevékenység kedvezőtlen hatást gyakorol Valle del Río Selmo ökoszisztémájára, 
és azt állítja, hogy az említett kőfejtők az Oencia önkormányzata által jogellenesen kiadott 
engedélyek alapján működnek. Emellett rámutat arra, hogy léteznek esetleges tervek a 
kitermelő tevékenység kiterjesztésére vonatkozóan, és kifejti, hogy a regionális hatóságok 
nem avatkoznak be ennek elkerülése érdekében. 

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

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

A 97/11/EK irányelvvel1 és a 2003/35/EK irányelvvel2 módosított 85/337/EGK irányelv3 (a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv vagy KHV-irányelv) előírja, hogy egyes köz- és 
magánprojektek esetében környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.

A KHV-irányelv különbséget tesz az ún. I. melléklet szerinti projektek között, amelyeket 
minden esetben alá kell vetni a KHV-eljárásnak, valamint a II. melléklet szerinti projektek 
között, amelyek esetében a tagállamok eseti alapon és/vagy az irányelvet a nemzeti jogba 
átültető jogszabályokban meghatározott küszöbértékek vagy kritériumok alapján határoznak 
arról, hogy a projektet környezeti hatásvizsgálatnak vetik-e alá. Eseti alapon történő elbírálás, 
illetve küszöbértékek vagy kritériumok megállapítása esetén figyelembe kell venni az 
irányelv III. mellékletében meghatározott alkalmazandó kiválasztási kritériumokat. Ezek közé 
tartoznak a projekt jellemzői, elhelyezkedése, valamint az esetleges hatások jellemzői.

Következésképpen az I. mellékletben felsorolt projektek esetében kötelező a környezeti 
hatásvizsgálat elvégzése. A II. mellékletben szereplő projektek esetében a tagállamoknak az 
engedély megadása előtt meg kell állapítaniuk, hogy azok várhatóan jelentős hatást 
gyakorolnak-e a környezetre. 

Meg kell jegyezni, hogy a „Kőbányák és külszíni bányák” a kitermelő iparágak projektjeiként 
szerepelnek a KHV-irányelv II. mellékletének 2a. pontjában. Továbbá fontos megjegyezni, 
hogy a II. melléklet 13. pontja értelmében az I. és II. mellékletben felsorolt, már 
engedélyezett, kivitelezett vagy kivitelezés alatt álló projektek bármely olyan bővítését, amely 
jelentős kedvezőtlen hatással lehet a környezetre, új környezeti hatásvizsgálatnak kell 
alávetni. 

A KHV-eljárás biztosítja, hogy a projektekkel járó környezeti hatásokat még azelőtt 
azonosítsák és értékeljék, hogy az illetékes hatóság kiadná az engedélyt. A nyilvánosság is 
elmondhatja véleményét, és minden konzultációt figyelembe kell venni. A nyilvánosságot ezt 
                                               
1 HL L 175., 1985.5.7.
2 HL L 73., 1997.3.14.
3 HL L 156., 2003.6.25.
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követően tájékoztatni kell az engedély tartalmáról. 

Az EU természetvédelmi irányelveivel (a 79/409/EGK madárvédelmi irányelv1 és a 
92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv2) kapcsolatban megjegyzendő, hogy azok abban az 
esetben alkalmazandók, ha a szóban forgó projekt jelentős hatást gyakorolhat egy Natura 
2000 területre. Ilyen esetben a KHV-eljárás hasznos eszköz lehet az élőhelyvédelmi irányelv 
6. cikkében előírt követelmények és védintézkedések alkalmazására.

Következtetések

A Bizottság az illetékes spanyol hatóságok tájékoztatását várja az EK környezetvédelmi 
jogában előírt vonatkozó követelmények betartásáról. A Bizottság különösen arra a kérdésre 
vár választ a spanyol hatóságoktól, hogy miként alkalmazták a KHV-irányelv rendelkezéseit a 
szóban forgó ügyben. 

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az üggyel kapcsolatos további 
fejleményekről.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2012. március 16.

A spanyol hatóságok további tájékoztatást küldtek a Bizottság szolgálatainak kérésére.  
Megküldtek két jelentést, melyet a Castilla y León Autonóm Közösség készített, nevezetesen 
a regionális ipari, kereskedelmi és turisztikai főosztály, illetve a regionális környezetvédelmi 
főosztály.  Elküldték továbbá a regionális ombudsman (Procurador del Común) e tárgyban 
hozott állásfoglalásának másolatát.

A regionális ipari, kereskedelmi és turisztikai főigazgatóság energia- és bányaügyi főosztálya 
alá tartozó tartományi bányaügyi hivatal tájékoztatást nyújt a palabányákról és a szóban forgó 
területen működő telepekről, nevezetesen a jelen petíció tárgyát képezőről.  A telep („Nano y 
otras, nº 9.454”) rendelkezik engedéllyel, melyet 2001. április 10-én hagytak jóvá, valamint 
helyreállítási tervvel.  A helyi hatóságok kifejtik, hogy a környéken élőknek a telepen végzett 
robbantások miatt tett panaszai alapján az illetékes hatóságok ellenőrzéseket végeztek, hogy 
megbizonyosodjanak, Arnado falut és környékét nem fenyegeti veszély.  Ezenfelül az említett 
bányák szokásos ellenőrzéseit követően az utóbbi években külön feltételeket írtak elő, 
különösen a hulladékkezelés tekintetében.  A helyi hatóságok rámutatnak, hogy a vállalat 
ellen jelenleg fegyelmi eljárás folyik, mert nem tartotta be a meghatározott feltételeket, 
melyek bányabiztonsági okokból előírták a munkálatok leállítását az engedélyezett területen 
kívül, valamint az engedélyezett terület egy részén.

A spanyol hatóságok említik azt is, hogy a szóban forgó vállalat kérte a 2001-ben szerzett 
engedély meghosszabbítását és a jelenlegi telep területének növelését is.  Megjegyzendő, 
hogy a regionális környezetvédelmi főosztály jelenleg végzi a tervre vonatkozó 
környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárást, a környezeti károk megelőzésével foglalkozó 
területi bizottság útmutatásai alapján.  A környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos nyilvános 
konzultáció már lezajlott.

                                               
1 HL L 103., 1979.4.25.
2 HL L 206., 1992.7.22.
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Ezenfelül a környezetvédelmi hatóságok tájékoztatást nyújtottak az Oencia közigazgatási 
területén működő palabányák által tett környezetvédelmi intézkedésekről is. 

A spanyol hatóságok egyébként elküldték Castilla y León Autonóm Közösség 
ombudsmanjának állásfoglalását, amelyet az e petíció tárgyát is képező palabányával 
kapcsolatos, 20081440. számú panasz ügyében adott ki.  A regionális ombudsman örömmel 
vette tudomásul, hogy az illetékes regionális hatóságok megtették a szükséges intézkedéseket 
a bejelentett problémák elhárítása és annak érdekében, hogy eljárás induljon a kitermelést 
végző vállalat elleni szankció megállapítása céljából, mert az közigazgatási jogsértést követett 
el Castilla y León 11/2003. számú, a környezeti károk megelőzéséről szóló regionális 
törvényének megsértésével.

Következtetés

Az aktából nyilvánvaló, hogy az illetékes spanyol hatóságok megtették a szükséges 
intézkedéseket az alkalmazandó környezetvédelmi törvény betartatása érdekében.


