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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy:  A Wojciech Szymalski, lengyel állampolgár által a „Zielone Mazowsze” és 
„Centrum Zrownowazonego Transportu” környezetvédelmi egyesületek nevében 
benyújtott, 0761/2007. számú petíció a lengyel vasutak modernizálásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a 2007-től 2013-ig tartó „környezetvédelem és infrastruktúra programot” 
(EIOP) említi, amelynek értelmében a lengyel közlekedési minisztérium modernizálni és 
korszerűsíteni kívánja a közlekedési rendszert, beleértve a lengyel vasutakat is. Az EIOP azon 
operatív programok egyike, amelyekhez az EU a kohéziós alapon és a regionális alapon 
keresztül nyúlt pénzügyi segítséget. A petíció benyújtója rámutat, hogy a Közlekedési 
Minisztérium által megállapított projektfeltételek nem átláthatók, és semmilyen hatékonysági 
elemzést nem végeztek. Mivel kétségbe vonja, hogy a lengyel hatóságok programtervezése 
összhangban áll az EU kohéziós és strukturális alapokra vonatkozó politikájával, arra kéri az 
Európai Parlamentet, hogy rendelkezzen az EU által az EIOP-hoz rendelkezésre bocsátott 
források kezelésének alapos ellenőrzéséről.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

„I. A petíció

A petíció benyújtója a kiegyensúlyozott közlekedés érdekében létrejött központ – CZT (Zöld 
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Mazovia része, a nem kormányzati környezetvédelmi egyesület központja) nevében a 2007-
től 2013-ig tartó környezetvédelem és infrastruktúra operatív program (OPIE), VII. prioritás: 
környezetbarát közlekedés – kulcsfontosságú egyedi projektjei1 indikatív listájának formáját 
kifogásolja.

Az OPIE azon operatív programok egyike, amelyekhez az EU a strukturális alapokon 
keresztül pénzügyi támogatást biztosít. E program keretében a lengyel kormány modernizálni 
és egyszerűsíteni szeretné a közlekedési rendszert, beleértve a lengyel vasutakat is. A VII. 
prioritás (környezetbarát közlekedés) célja, hogy elősegítse a közúti közlekedés alternatívái 
arányának növekedését a teljes személy- és teherszállítási rendszeren (vasúti, tengeri 
közlekedés, nagyvárosi tömegközlekedés, multimodális szállítás, belvízi utak) belül, 
csökkentse a közlekedés által a környezetre gyakorolt negatív hatásokat és a forgalmi 
dugókat.

A petíció benyújtója úgy gondolja, hogy a lengyel hatóságok által megállapított 
projektfeltételek nem átláthatók, és semmilyen hatékonysági elemzést nem végeztek. 
Ezenkívül kétségbe vonja, hogy a lengyel hatóságok programtervezése összhangban áll-e az 
EU kohéziós politikájának célkitűzéseivel. Azt kéri, hogy az említett OPIE vonatkozásában 
végezzenek ellenőrzést.

A petíció benyújtója azt is kifogásolja, hogy Lengyelország nem rendelkezik semmilyen 
stratégia dokumentummal, például a vasutakra vonatkozó főtervvel, vasúti 
infrastruktúrafejlesztési stratégiával, illetve a vasúti infrastruktúrakorszerűsítésre vonatkozó 
megvalósíthatósági tervvel, amely alapján a 2007–2013-ra vonatkozó befektetés 
célravezetően elosztható.

II. A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendelet 9. cikke 
alapján az alapokból a kiegészítő jelleg, valamint a Bizottság és a tagállamok közötti 
partnerség szerint biztosítanak támogatást, kellő figyelmet fordítva a hatáskörökre. 

Az 1083/2006/EK rendelet 65. cikkének a) pontjával összhangban az operatív program 
monitoring bizottságának – amely tagjai között szociális partnerek is vannak – egyik feladata, 
hogy megvizsgálja és jóváhagyja a finanszírozandó művelet kiválasztási kritériumait. A 
bizottság döntéseinek összhangban kell lenniük a Bizottság által jóváhagyott programozási 
                                               
1 A „kulcsfontosságú projekt” kifejezés egy teljesen lengyel jogi szakkifejezés, amelynek nincs megfelelője az uniós jogban. 
A „kulcsfontosságú projektek” tulajdonképpen a befektetési vállalkozások, amelyek megvalósítása rendkívül fontos a 
meghatározott gazdasági ágazatokra vagy régiókra vonatkozó stratégiai fejlesztési célok megvalósítása szempontjából, és 
amelyek jelentősen hozzájárulnak az ország társadalmi és gazdasági fejlődése várt mutatóinak eléréséhez. Az azzal 
kapcsolatos döntést, hogy egy adott projekt „kulcsfontosságú projekt”-nek minősül-e, a kormány hozza meg a Regionális 
Fejlesztési Minisztérium kérésére. Egy „kulcsfontosságú projekt” nem feltétlenül tartozik az 1083/2006/EK rendeletben 
említett „nagyprojektek” kategóriájába. 
A „kulcsfontosságú projektek” indikatív listája (a „nagyprojektek”-kel ellentétben) nem képezi a Bizottsághoz benyújtott 
operatív program részét.
Az, hogy egy adott projekt szerepel a kulcsfontosságú projektek listáján, nem garantálja a társfinanszírozást. Ez csupán azt 
jelenti, hogy ez a konkrét projekt fontos az ország fejlesztési stratégiája szempontjából.
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dokumentumokkal, valamint az alkalmazandó közösségi és nemzeti jogszabállyal.

Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy:

- a vasúti projektek előirányzott támogatásának hosszú távú stratégiai döntéseken kell 
alapulnia. Ezzel összefüggésben a vasút 2030-ig történő fejlesztésére vonatkozó főtervnek –
amelynek elkészítését Lengyelország az Európai Bizottsággal együttműködésben éppen most 
végzi – tükröznie kell a piaci igényeket, és kiemelt jelentőségű lesz;

- hangsúlyozni kell, hogy a társfinanszírozandó projektekre vonatkozó javaslatok 
kiválasztása a lengyel hatóságok megítélésére van bízva. 

- a 1083/2006/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdése szerint az egyes operatív 
programokat a tagállam állítja össze. A Bizottság értékeli a programot annak megállapítása 
érdekében, hogy az hozzájárul-e a nemzeti stratégiai referenciakeret és a kohézióra vonatkozó 
közösségi stratégiai iránymutatások céljaihoz és prioritásaihoz; 

- meg kell jegyezni, hogy a 2007–2013-ra vonatkozó OPIE-t 2007. december 7-én 
fogadták el. Annak ellenére, hogy egyetlen projekt szerepelt a nagyprojektek operatív 
programhoz mellékelt indikatív listáján, illetve a „kulcsfontosságú projektek listáján” – amely 
csupán egy nemzeti dokumentum és pusztán indikatív jellegű –, emlékeztetni kell arra, hogy 
minden projektnek részt kell vennie a kiválasztási eljárásban; 

- ha a Bizottsághoz hivatalos kérelem érkezik egy adott projekt társfinanszírozására 
vonatkozóan, a Bizottság szolgálatai alapos értékelésnek vetik alá a kérelem valamennyi 
összetevőjét, beleértve a társadalmi-gazdasági elemzést. Ezenfelül a Bizottság ellenőrzi, hogy 
a projekt összhangban van-e az európai uniós és a nemzeti stratégiai dokumentumokkal 
(többek között a vasút 2030-ig történő fejlesztésére vonatkozó főtervvel);

III. Következtetés

A 2007–2013-ra vonatkozó OPIE-hez fűződő társadalmi párbeszéd folyamatával 
kapcsolatban rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság nem állapíthatta meg a 
közösségi jog megsértését. 

Figyelembe véve azonban a petícióban felvetett kérdések fontosságát a Bizottságnak 
szándékában áll, hogy emlékeztesse a lengyel hatóságokat arra, hogy mennyire fontos, hogy a 
projektkiválasztási szempontok meghatározása és alkalmazása során biztosítsák az 
átláthatóságot, valamint hogy a befektetés legcélravezetőbb elosztásának kiválasztásához 
szükséges, aktuális stratégiai dokumentumokkal rendelkezzenek. A Bizottság rámutatott a 
strukturális alapokból társfinanszírozott operatív programokra vonatkozó konzultációs 
folyamatban érdekelt szociális partnerekkel való hatékony és átlátható kommunikáció
fontosságára.”
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