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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Az Adam Bedkowski, lengyel állampolgár) által benyújtott, 0612/2004. számú petíció 
Lengyelországban a biodiverzitás védelméről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a biodiverzitás sokkal szigorúbb védelmét sürgeti az Európai Unióban, és 
különösen Lengyelországban. Úgy találja, hogy az eddig Lengyelországban a Natura 2000 
program végrehajtása érdekében hozott intézkedések nem elégségesek. E tekintetben bírálja, 
hogy a lengyel kormány által az Európai Bizottság részére benyújtott területek jegyzéke nem 
biztosítja a védett területek átfogó hálózatának létrehozását, mivel abból fontos élőhelyek 
maradtak ki. Véleménye szerint a problémát súlyosbítja, hogy a rendszert a lengyel hatóságok 
félreértik, mert úgy tűnik, azt hiszik, hogy az új fejlesztések és a már zajló tevékenységek 
minden formáját kizárólag a kijelölt területekre kell korlátozni. A petíció benyújtója azt is 
állítja, hogy az EU infrastrukturális, közlekedési és mezőgazdasági politikája negatív hatással 
van Lengyelország biodiverzitására és a vadon élő növényekre és állatokra, mivel olyan 
projekteket és tevékenységeket támogat, amelyek a környezetet szennyezik és szétszabdalják 
az élőhelyeket. Példaként hivatkozik a Transzeurópai Közlekedési Hálózatnak a Biebrzanski 
Nemzeti Parkot – egy Natura 2000 keretében javasolt területet – átszelő szakaszára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. január. 17. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2005. április 21-én kapott válasz.

A petíció a természetvédelem különféle kérdéseire vonatkozik az EU-n belül, és különösen 
Lengyelországban. Ezek legtöbbjére azonban csak nagyon általános utalás történik, és csak 
kettő vonatkozhat a közösségi környezetvédelmi jogszabályok esetleges megsértésére. Ezek a 
következők: a Natura 2000 hálózat létrehozása Lengyelországban és az e rendszer alapján 
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zajló természetvédelem nem kielégítő jellege, a Natura 2000 területein történő új 
fejlesztésekre vonatkozó feltételekkel és a már meglevő tevékenységekkel kapcsolatosan is, 
továbbá a Biebrzański Nemzeti Parkot keresztülszelő autópálya építése.

A Natura 2000 hálózat létrehozása Lengyelországban
Az EU-hoz történő csatlakozáskor Lengyelország 2004 májusában eljuttatta az Európai 
Bizottsághoz a madarakról szóló irányelv (a vadon élő madarak védelméről szóló
79/409/EGK irányelv), valamint az élőhelyről szóló irányelv (a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv) értelmében 
kijelölt területek listáit. Ezen listák értékelése a többi új tagállam által benyújtott listákkal 
együtt jelenleg zajlik annak megállapítása céljából, hogy a listák kimerítőek-e.

Konkrétan Lengyelország tekintetében, a Bizottsághoz panasz érkezett a nem kielégítő 
kijelölések tárgyában. A panaszt iktatták, és vizsgálatát folytatják, figyelembe véve a 
benyújtott területek értékelésének eredményeit.

A Natura 2000 hálózatban történő új fejlesztésekre vonatkozó feltételek és a már létező 
tevékenységek
A Natura 2000 hálózat az élőhelyekre vonatkozó irányelvben megjelölt különleges természet-
megőrzési területekből (KTT), és a madarakról szóló irányelvben megjelölt különleges 
madárvédelmi területekből (KMT) áll.

A területek kiválasztásának és kijelölésének eljárása a madarakról szóló irányelv értelmében 
egy szakaszból áll, míg az élőhelyekről szóló irányelv értelmében több szakaszra oszlik (a 
tagállamok javaslatot tesznek a közösségi jelentőségű területek listájára (KJT javaslat) 
vonatkozóan; a Bizottság a nemzeti listák alapján az egyes tagállamokkal egyetértésben 
elkészíti a KJT-k listájának tervezetét; a lista elfogadása; a tagállamok kijelölik a KJT-ket és 
KTT-ket).

A Lengyelország által kijelölt területek jogállásuk szerint jelenleg különleges madárvédelmi 
területek (a madarakról szóló irányelv értelmében) és javasolt közösségi jelentőségű területek 
(az élőhelyekről szóló irányelv értelmében).

A madarakról szóló irányelv értelmében a Lengyelországban, kijelölt területeken folyó 
projektek már az élőhelyekről szóló irányelv 6. cikke (3) és (4) bekezdésének hatálya alá 
esnek, amelyek főként azt írják elő, hogy a projektnek a területre gyakorolt hatását értékelni 
kell. Amennyiben a hatások értékelésének eredménye negatív, alternatív megoldásokat kell 
fontolóra venni, és amennyiben a tervet vagy a projektet közérdekű nyomós indokok miatt 
mindenképpen kivitelezni kell, a tagállamnak meg kell tennie a Natura 2000-rel való teljes 
összhang védelmének biztosításához szükséges kompenzációs intézkedéseket. Egyes 
esetekben szükség van a Bizottság véleményére.
E területek fajainak és élőhelyeinek védelmét az élőhelyekről szóló irányelv 6. cikkének (2) 
bekezdése írja elő.

A javasolt KJT-kben zajló projektek a Bíróság C-117/03. sz. ügyben nemrégiben hozott 
ítélete szerint nem tartoznak az élőhelyekről szóló irányelv 6. cikke (3) és (4) bekezdésének 
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hatálya alá. Ugyanezen ítélet szerint azonban a tagállamoknak az irányelv megőrzésre 
vonatkozó célkitűzése szempontjából megfelelő védelmi intézkedéseket kell tenni abból a 
célból, hogy megvédjék a területek nemzeti szinten fontos ökológiai érdekeit. Az élőhelyekről 
szóló irányelv 6. cikkének (3) és (4) bekezdése akkor alkalmazandó, amikor ezek a javasolt 
KJT-k különleges természet-megőrzési területté válnak. 

Amennyiben a Bizottság olyan információt kap, amely megalapozza a fent említett 
rendelkezéseknek a tagállam általi tiszteletben tartásával kapcsolatos komoly aggodalmakat, a 
Bizottság minden szükséges intézkedést megtesz – beleértve szükség esetén az EK-Szerződés 
226. cikke értelmében a jogsértési eljárást is – a jogsértés megszüntetése érdekében. 

A Biebrzański Nemzeti Parkot keresztülszelő autópálya építése
A Bizottság már beiktatott egy erre az ügyre vonatkozó panaszt, és jelenleg is vizsgálja a 
kérdést. Ezzel egy időben a Bizottság szervezeti egységei a Helsinkit, Tallint, Rigát, Kaunast 
és Varsót átszelő I. páneurópai közlekedési folyosót (PETC I folyosó) értékelő tanulmányt is 
készítenek.

Hangsúlyozni kell, hogy a transzeurópai közlekedési hálózathoz tartozó folyosókat a 
tagállamokkal történő szoros konzultáció keretében hozzák létre, és azok nem konkrétan 
meghatározott utak, amint azt gyakran állítják, hanem széles folyosók, amelyeken belül a 
legtöbb esetben különböző megoldások lehetségesek.

4. A Bizottságtól 2005. szeptember 16-án kapott válasz.

Lengyelország, miután 2004 májusában csatlakozott az Európai Unióhoz, átadta az Európai 
Bizottságnak a madarakról szóló irányelv (a vadon élő madarak védelméről szóló 
79/409/EGK irányelv1), valamint az élőhelyről szóló irányelv (a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv2) értelmében 
kijelölt területek listáját. A listák értékelése folyamatban van.

A Bizottság munkatársai kapcsolatban vannak a lengyel hatóságokkal a Natura 2000 területek 
kijelölésének elégtelen volta miatt. A lengyel hatóságok hajlandóságukat fejezték ki az iránt, 
hogy kiterjesszék a Natura 2000 hálózat kijelölését Lengyelországban, és nem hivatalos 
javaslatot nyújtottak be a Bizottságnak az alpesi régiók további közösségi jelentőségű 
területeiről. A Biztosság a közeljövőben várja a hivatalos javaslatot ezekre a területekre, 
valamint további területekre a kontinentális régióban.

A Bizottság munkatársai a lengyelországi elégtelen kijelölésekről is iktattak panaszt.

Ezt a panaszesetet a Bizottság munkatársai azután fogják értékelni, hogy a lengyel hatóságok 
részére a további területeket érintő hivatalos lista benyújtására javasolt határidő lejár (2005. 

  
1 HL L 103., 1979.4.25, 1-18. o.

2 HL L 206, 1992.7.22., 7-50. o.
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november vége).

A Biebrzański Nemzeti Parkot keresztülszelő autópálya építése

A Bizottság jogsértési eljárást indított az üggyel kapcsolatban és a lengyel hatóságok részére 
kérelmet küldött egy sor kérdés pontosítása végett.

Válaszukban a lengyel hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy a Baltikumon át vezető út 
(Via Baltica) ügyével a Berni Egyezmény állandó bizottságának egyik ajánlása foglalkozott, 
amelyet a 94/43/EGK irányelv ültetett át az EK jogrendjébe.

A lengyel hatóságok továbbá részletekkel szolgáltak annak a dokumentumnak az 
elkészítéséről, amelyen jelenleg is dolgozik az Infrastrukturális Minisztérium és a 
Környezetvédelmi Minisztérium képviselőiből álló munkacsoport, s amely a környezeti 
vizsgálat alapjául szolgál majd. A vizsgálat hatályával kapcsolatban még nem született pontos 
döntés.

A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri az ügy alakulását.

5. A Bizottságtól 2006. május 12-én kapott kiegészítő válasz.

2006 januárjában Lengyelország kiegészítő jegyzéket nyújtott be az alpesi régióra, amelyben 
9 új javasolt közösségi jelentőségű terület és egy korábban javasolt közösségi jelentőségű 
terület kiterjesztése szerepel. A Natura 2000 hálózat tagjának javasolt lengyel területek 
jegyzéke azonban továbbra sem megfelelő. Bár a lengyel hatóságok tájékoztatták a 
Bizottságot, hogy a kontinentális térségben javasolt további közösségi jelentőségű terület 
listájának benyújtását 2006 januárjára tervezték, a Bizottság egyelőre semmilyen tájékoztatást 
nem kapott ilyen további javaslatokról. A további különleges madárvédelmi területek 
kijelölése tekintetében (amint azt a madár irányelv előírja) a lengyel hatságok tájékoztatták a 
Bizottságot, hogy ezek elfogadása a tervek szerint 2006 júniusáig megtörténik.

A Bizottság szolgálatai továbbra is nyomon követik a nyilvántartásba vett panaszt.

Autópálya-építés a Biebrzanszki Nemzeti Parkon át

A Bizottság újabb panaszokat vett nyilvántartásba a Via Baltica kapcsán. A panaszok újabb 
információkat nyújtanak, amelyek immár más fényben tüntetik fel a Via Balticát. Egy további 
tisztázásról szóló kérelmet tartalmazó levél már úton van a lengyel hatóságokhoz.

6. A Bizottságtól 2006. december 12-én kapott kiegészítő válasz.

A Bizottság úgy vélte, hogy a Natura 2000 hálózathoz tartozó területek listája azok után sem 
volt kielégítő, hogy Lengyelország 2006 januárjában további közösségi jelentőségű 
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területekre nyújtott be javaslatot. Mivel a Bizottságot nem tájékoztatták további közösségi 
jelentőségű területekről (KJT-k), és a lengyel hatóságok jelezték, hogy a további különleges 
madárvédelmi területek (a madárvédelmi irányelv által előírt KMT-k) kijelölését és 
elfogadását csak 2006 júniusára tervezik, a Bizottság 2006 áprilisában hivatalos felszólító 
levelet küldött Lengyelországnak.

A lengyel hatóságok válaszoltak a hivatalos felszólító levélre, és többek között benyújtottak 
egy ütemtervet a KMT-k további kijelöléséről, valamint a KJT-kre irányuló hivatalos 
javaslatok benyújtásáról. A választ jelenleg vizsgálják, különösen annak meghatározása 
céljából, hogy a javasolt további kijelölések és javaslatok orvosolnák-e a hiányosságokat.

A Biebrzański Nemzeti Parkot átszelő autópálya építése

A Bíróság jelenleg több panaszt vizsgál a Via Baltica útépítési projekttel kapcsolatban.

Úgy tűnik, hogy a lengyel hatóságok jelenleg végzik a stratégiai környezetvédelmi 
vizsgálatot, és ez várhatóan 2006 végére fog elkészülni. Ezen felül a környezetvédelmi 
miniszter visszavonta a korábban kiadott építési engedélyeket, és még nem adtak ki új 
engedélyeket.

A Bizottság a projektet illetően kapcsolatban áll a lengyel hatóságokkal, és a közelmúltban új 
tájékoztatás iránti kérést küldött számukra, figyelembe véve a legújabb fejleményeket, mint 
például a környezetvédelmi miniszter által az augustowi elkerülő út projektjével kapcsolatban 
kiadott határozatokat, melyek a jelek szerint új elemeket tartalmaznak a projekttel 
összefüggésben a hatások csökkentése és a kártérítés érdekében alkalmazott intézkedésekről.
A Bizottság jelenleg vizsgálja a levelére a közelmúltban érkezett lengyel választ.
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