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Tárgy: Mandfred Johann és Hannelore Danzer osztrák állampolgár által benyújtott 
0540/2012. számú petíció a Felanitx-ban (Spanyolország, Baleár-szigetek) 
megfelelő hatásvizsgálat készítése nélkül folytatott kitermelői és ipari 
tevékenységről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói elítélik a Felanitx körzetében (Baleár-szigetek) állítólag megfelelő 
környezeti hatásvizsgálat (KHV) készítése nélkül folytatott kitermelői és ipari tevékenységet. 
A tevékenységek kavics- és mészkőkitermelést, valamint egy aszfaltüzem működtetését 
foglalják magukban, a területet pedig a regionális önkormányzat védett területté nyilvánította, 
továbbá az ES5310099 számú közösségi jelentőségű természeti terület (SIC) mellett 
helyezkedik el. A petíció benyújtóinak beszámolója szerint a KHV-k nem voltak megfelelőek: 
az aszfaltüzem esetében a KHV-t egy másik földrajzi területről készítették el; a kitermelői 
tevékenységre vonatkozóan a KHV hatásköre erősen korlátozott volt, és elsősorban az 
energiával kapcsolatos szempontokra összpontosított. Ezért a petíció benyújtói rámutatnak, 
hogy több helyen sérült a környezeti hatásvizsgálatról szóló 85/337/EGK irányelv. A petíció 
benyújtói hozzáteszik, hogy folyamatban vannak nemzeti szintű eljárások, azonban nem 
fogadtak el megelőző intézkedéseket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottság kiegészítő válasza, beérkezett 2013. február 27..

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

A 2011/92/EU1 irányelv (a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-irányelv) az egyes 
köz- és magánprojektek esetében környezeti hatásvizsgálat elvégzését írja elő. A KHV-
irányelv különbséget tesz az ún. I. melléklet szerinti projektek között, amelyeket minden 
esetben alá kell vetni KHV-eljárásnak, valamint a II. melléklet szerinti projektek között, 
amelyek vonatkozásában 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, vonatkozó kiválasztási kritériumokat. Ezek közé 
tartoznak a projekt jellemzői, annak elhelyezkedése, valamint az esetleges hatás jellemzői. A 
vizsgálat eredményeiről a nyilvánosságot is kötelesek tájékoztatni.

Meg kell jegyezni, hogy a tevékenység jellemzőitől függően ez az irányelv I. mellékletének 
19. pontja: „Kőbányák, és külszíni bányák, ahol a kitermelési felület meghaladja a 25 
hektárt”, vagy az irányelv II. melléklete 2. pontjának a) alpontja alá tartozhat: „Kőbányák, 
külszíni bányák és tőzegkitermelés (az I. mellékletben nem szereplő projektek)”.

A KHV-eljárás biztosítja, hogy megállapítsák és értékeljék a projekt környezetre gyakorolt 
hatásait, mielőtt az illetékes hatóság kiadná az engedélyt. A nyilvánosság is kifejtheti 
véleményét, és minden konzultációt figyelembe kell venni. A nyilvánosságot továbbá az 
engedély tartalmáról is tájékoztatni kell.

Az uniós természetvédelmi irányelveket (a 2009/147/EK2 madárvédelmi irányelvet és a 
92/43/EGK3 élőhelyvédelmi irányelvet) akkor kellene alkalmazni, ha a szóban forgó projekt 
jelentős hatást gyakorolhatna valamely Natura 2000 területre. Meg kell jegyezni, hogy a 
petíció benyújtója szerint ez a kőbányaprojekt hatással lesz a Natura 2000 hálózatra.

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban megfelelő vizsgálatot 
kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely – figyelembe véve a 
természeti területek védelmével kapcsolatos célkitűzéseket – valószínűleg káros hatással lesz 
a Natura 2000 területekre. A természeti területre gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét 
figyelembe véve, az illetékes nemzeti hatóságok csak azután hagyják jóvá az adott tervet vagy 
projektet, ha megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett 

                                               
1 2011/92/EU irányelv (HL L 26., 2012.1.18.), az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata.
2 A vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelvet (HL L 103., 1979.4.25.) egységes szerkezetbe 
foglaló 2009/147/EK irányelv (HL L 20., 2010.1.26.)
3 A 92/43/EGK irányelv a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 
(HL L 206., 1992.7.22.).
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természeti területek épségét. Ha ez nem mérhető fel, a terv vagy projekt kizárólag az irányelv 
6. cikkének (4) bekezdésében meghatározott rendkívüli feltételek mellett hajtható végre, és a 
végrehajtást megfelelő kiegyenlítő intézkedéseknek kell kísérniük.

Következtetés

Az eset részletes megismerése érdekében a Bizottság tájékoztatást kért a spanyol hatóságoktól 
arra vonatkozóan, hogy miként teljesültek a közösségi környezetvédelmi jogszabályok 
értelmében alkalmazandó követelmények. A Petíciós Bizottságot tájékoztatni fogják az ügy 
esetleges további fejleményeiről.

4. A Bizottság kiegészítő válasza, beérkezett 2015. február 28-án.

Korábbi közleményeiben a Bizottság tájékoztatta az Európai Parlament Petíciós Bizottságát 
az ügyben alkalmazható uniós környezetvédelmi jogszabályokról, valamint az ügy 
vizsgálatának főbb elemeiről. 

Az ügy végleges elemzése után röviden az alábbiak állapíthatók meg:

A szóban forgó kőbánya rendelkezik egy 1974-ben kibocsátott bányászati engedéllyel és egy 
1992-ben jóváhagyott és utólag naprakésszé tett helyreállítási tervvel.

Meg kell jegyezni, hogy ez a kőbánya szerepelt a Baleár-szigetek kőbányáira vonatkozó 
ágazati irányítási tervben, amelynek felülvizsgálatát a 61/1999. sz. tartományi rendelettel 
hagyták jóvá.  Ez a terv a Baleár-szigeteken található kőbányák tervezését, irányítását és 
felújítását szabályozza annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse azok környezetre 
kifejtett hatását.

Meg kell jegyezni, hogy a Baleár-szigetek környezeti hatásvizsgálatáról és stratégiai 
környezeti vizsgálatáról szóló 2006. szeptember 14-i 11/2006 törvénynek megfelelő 
környezeti hatásvizsgálat elvégzését követően a Baleár-szigetek környezetvédelmi bizottsága 
engedélyezte a betongyártó üzem létesítését. Ez a regionális törvény ültette át a 85/337/EGK1

és 2001/42/EK2irányelveket.   Ez az indokolással ellátott határozat, amely számos 
környezetvédelmi feltételt, többek között korrekciós és minimalizáló intézkedéseket, valamint 
környezeti felügyeleti tervet is tartalmaz, 2012. október 27-én jelent meg a Baleár-szigetek 
hivatalos lapjában.

Emlékeztetni kell arra is, hogy a Baleár-szigetek autonóm közösségének regionális 
parlamentje jóváhagyta a Baleár-szigeteken zajló bányászatról szóló 2014. október 1-jei 

                                               
1 A 2011. december 3-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, a 97/11/EK, 2003/35/EK és 2009/31/EK irányelvek által 
módosított 85/337/EGK irányelv egységes szerkezetbe foglalt változata. HL L 26., 2012.01.28.

2 A 2011. december 3-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, a 97/11/EK, 2003/35/EK és 2009/31/EK irányelvek által 
módosított 85/337/EGK irányelv egységes szerkezetbe foglalt változata. HL L 26., 2012.01.28.
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10/2014 törvényt1, amely 2014. október 9-én jelent meg a regionális hivatalis lapban.  Ez a 
regionális törvény arra irányul, hogy a gazdasági fejlődést a környezetvédelemmel és -
megőrzéssel összeegyeztethetővé tegye, kifejezetten figyelembe véve a vonatkozó uniós 
környezetvédelmi jogszabályokat.

Összegzés

Az ügy vizsgálata alapján nem állapítható meg a vonatkozó uniós környezetvédelmi jog 
megsértése.

Mindenesetre az kiderül, hogy az illetékes spanyol hatóságok jogalkotási és közigazgatási 
intézkedéseket fogadtak el az uniós környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő jogi keret 
létrehozása érdekében.  Ezért nincs olyan tényező, amely indokolná ebben az ügyben a 
Bizottság további fellépését. 

                                               
1 Ley 10/2014 de ordenación minera de las Illes Balears, BOIB 09.10.2014, p.45880-45914.


