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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Radoslaw Szymczuk, lengyel állampolgár által a „Workshop for All Beings” nevében 
benyújtott, 0360/2006 sz. petíció az uniós jogszabályok feltételezhető megszegéséről a 
Tátra hegység Natura 2000 területén lévő, Kuznice és Kasprowy Wierch közötti 
kötélpálya modernizációjával és újjáépítésével kapcsolatban

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Európai Parlamenthez fordul, hogy avatkozzék be, és akadályozza 
meg a Tátrai Nemzeti Parkban, Natura 2000 területen lévő, a Kuznice és Kasprowy Wierch 
közötti kötélpálya az illetékes lengyel hatóságok által tervezett modernizációját és 
újjáépítését. Állítása szerint a projekttel kapcsolatban környezeti hatásvizsgálat nem történt, 
és a Tanács 79/409/EGK a vadmadarak védelméről szóló irányelvét, továbbá 92/43/EGK 
irányelvét a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről, 
kirívóan megsértették.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. szeptember 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.

A petíció

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a Tátra-hegységben, Natura 2000 területen lévő, 
Kuznice és Kasprowy Wierch közötti kötélpálya újjáépítésére és fejlesztésére vonatkozó 
terveket illetően. A tervek szerint a kötélpálya kapacitása az óránkénti 180 főről 360 főre fog 
nőni a téli időszakban, mindkét irányban. Az újjáépítési munkálatoknak része lesz a 
kötélpálya oszlopainak alapozással történő helyettesítése, valamint az állomások újjáépítése. 
A munkák során a tervek szerint helikoptert fognak használni. A petíció benyújtója szerint a 
tervezett beruházás helyszíne egy Natura 2000 terület magterülete, és egyértelmű negatív 
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hatást gyakorolna a Natura 2000 területre. A petíció benyújtójának állítása szerint a lengyel 
hatóságok az újjáépítési munkák engedélyezésével sértik a természetes élőhelyek, valamint a 
vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelvet1 (az élőhelyek
védelméről szóló irányelv), a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelvet2

(madárvédelmi irányelv) és az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelvet (KHV-irányelv)3.

A Bizottság észrevételei

A Bizottsághoz két másik panasz is érkezett ezzel a projekttel kapcsolatban, amelyek a fent 
említett irányelvek hasonló megsértéséről számolnak be.

Környezeti hatásvizsgálat
A projekt engedélyezési eljárását a jelek szerint Lengyelország EU-csatlakozása előtt 
indították el, és a projekt helyszínére vonatkozó határozatot 2003 szeptemberében adták ki. 
Az Európai Bíróság joggyakorlata szerint (lásd pl. a C-81/96 számú, Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland ügyet) a KHV-irányelv nem alkalmazandó, ha az engedélyezési eljárást az 
irányelv hatálybalépésének dátuma előtt indították el, még akkor is, ha a projektről ezt 
követően hoznak határozatot. Ezért, mivel az irányelv Lengyelországra vonatkozóan 2004. 
május 1-jén lépett hatályba, a benyújtott információból az tűnik ki, hogy az irányelv ebben az 
esetben nem alkalmazandó, és e tekintetben nem állapítható meg a jogsértés.

Természetvédelem
A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy a projekt helyszíne a 
madárvédelmi irányelv szerint különleges madárvédelmi területként (KMT) kijelölt Natura 
2000 területen („Tatry”, PLC 120001) található, és a Bizottsághoz javaslatot nyújtottak be 
arra vonatkozóan, hogy az élőhelyek védelméről szóló irányelv alapján javasolt közösségi 
jelentőségű terület (jKJT) legyen.

A Bizottság úgy véli, hogy – mivel a projekt helyszíne egy KMT-n belül található, és a 
projekt engedélyezése iránti kérelmet hivatalosan az irányelv hatálybalépése előtt nyújtották 
be – a jelek szerint Lengyelország Európai Unióhoz való csatlakozásától, azaz 2004. május 1-
jétől kezdődően (lásd a C–209/4 számú, Bizottság kontra Ausztria ügyet) az élőhelyek 
védelméről szóló irányelv 6. cikkének második bekezdésében szereplő kötelezettséget kell 
alkalmazni a területre. Az élőhelyek védelméről szóló irányelv 6. cikkének (2) bekezdése és 
7. cikke előírja a tagállamok számára, hogy tegyenek megfelelő lépéseket a KMT-ken az 
élőhelyek állapotromlásának, valamint azon fajok jelentős megzavarásának elkerülése 
érdekében, amelyek tekintetében a területet kijelölték.

Az élőhelyek védelméről szóló irányelv szerint hasonló kötelezettségek vonatkozhatnak a 
jKJT-kre gyakorolt hatásokra is.

  
1 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
2 HL L 103., 1979.4.25., 1–18. o.
3 HL L 175., 1985.7.5. p., 40–48. o.
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A petíció benyújtója által közölt, általános jellegű információ alapján első pillantásra 
indokoltnak tűnhet azt a következtetést levonni, hogy a projekt káros hatásokat gyakorolhat a 
szóban forgó területre.

Következtetések

Mivel a projektre vonatkozó engedélyezési eljárást a KHV-irányelv hatálybalépése előtt 
indították el, a KHV-irányelv ebben az esetben nem alkalmazható, és e tekintetben nem 
állapítható meg jogsértés.

A Bizottság a rendelkezésre álló információ alapján meg fogja vizsgálni, hogy a tervezett 
projekt teljes mértékben megfelel-e az EU természetvédelmi jogszabályainak.


