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Tárgy: Janusz Lewandowski, lengyel állampolgár és 4 társaláíró által benyújtott, 
0318/2008. számú petíció az Århusi Egyezmény alkalmazásának a Balti-
tenger lengyelországi partjainál található Piasnickie Laki terület különleges 
természetvédelmi területté való nyilvánításával kapcsolatban történő 
elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt tesz amiatt, hogy a Piasnickie Laki terület különleges 
természetvédelmi területté való nyilvánításában illetékes lengyel hatóságok nem hallgatták 
meg azon földtulajdonosok véleményét, akiknek ingatlanai a kérdéses területre esnek. A 
petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy ez súlyosan sérti az Århusi Egyezmény azon 
rendelkezéseit, amelyek a tájékoztatáshoz való jogról, a közösség döntéshozatalban való 
részvételéről, a panasztételi lehetőségről, valamint a környezetvédelmi ügyekkel kapcsolatos 
bírósági felülvizsgálatról szólnak. A petíció benyújtója továbbá úgy véli, hogy az ez esetben 
alkalmazandó, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló 92/43/EGK irányelvet a lengyel környezetvédelmi hatóságok helytelenül értelmezték. 
Úgy érzi, hogy az ő, valamint földtulajdonos társai érdekeit veszély fenyegeti, ezért az eset 
kivizsgálását kéri az Európai Parlamenttől.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

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

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a lengyel kormánynak a PLH 220021 Piasnickie 
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Laki Natura 2000 terület (közösségi jelentőségű terület) kijelölésére irányuló javaslatával 
kapcsolatban, amelyre olyan eljárás révén került sor, amelynek keretében nem folytattak
egyéni konzultációkat az egyes területek földtulajdonosaival.
Az élőhelyvédelmi irányelv (a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv1) jogi kötelezettségeket állapít meg a 
tagállamokra nézve a közösségi jelentőségű területek (KJT-k) kijelölésével kapcsolatban. Az 
irányelv előírja a tagállamok számára, hogy az irányelvben egyértelműen meghatározott 
tudományos kritériumok alapján megfelelő területeket KJT-ként jelöljenek ki. Az Európai 
Bíróság ítélkezési gyakorlata egyértelműen megerősíti, hogy a tagállamok társadalmi-
gazdasági okokból nem tagadhatják meg a vonatkozó tudományos kritériumokat teljesítő 
területek KJT-ként történő kijelölését (lásd a C-371/98. számú ügyet).

Lengyelországban lemaradás tapasztalható a megfelelő területek KJT-vé történő kijelölésére 
vonatkozó javaslatok előterjesztése tekintetében, ami súlyos mulasztást jelent Lengyelország 
élőhelyvédelmi irányelv szerinti jogi kötelezettségeinek teljesítése terén. A Bizottság 2006 
áprilisában hivatalos figyelmeztető levelet küldött Lengyelországnak, amelyre a lengyel 
hatóságok 2006 júliusában válaszoltak. Tekintettel a választ nem kielégítő jellegére és a 
kijelölés terén mutatkozó hiányosságokra, a Bizottság 2006. december 15-én indokolással 
ellátott véleményt intézett Lengyelországhoz. Lengyelország időközben – 2006 októberében –
41 új KJT-re és 7 meglevő KJT kiterjesztésére nyújtott be javaslatot a Bizottsághoz. Ezt 
követően – az indokolással ellátott vélemény kiadása után – Lengyelország további 
javaslatokat nyújtott be a Bizottsághoz új KJT-kre vonatkozóan (2007 áprilisában több mint 
50-re, 2007 szeptemberében pedig több mint 60-ra). A Bizottság a közeljövőben további 
javaslatok benyújtását várja a lengyel hatóságoktól, és a Bizottság ezen új javaslatok 
értékelését követően határoz majd a szóban forgó jogsértéssel kapcsolatos további fellépésről.

Az élőhelyvédelmi irányelv nem ír elő nyilvános konzultációra vonatkozó követelményeket a 
kijelölésre szánt KJT-kkel kapcsolatos javaslatok benyújtása során. Következésképpen a
konzultáció módszerének esetleges azonosítása és végrehajtása tekintetében a nemzeti 
hatóságok teljes mértékben szabad mérlegelésük szerint döntenek. A Bizottság a maga 
részéről mindig is azt javasolta a tagállamoknak, hogy a lehető legnagyobb lakossági 
tudatosságot célozzák és valósítsák meg a természet és a biológiai sokféleség védelmével 
foglalkozó közösségi jogszabályok hatályával és célkitűzéseivel kapcsolatban. Legjobb 
tudomásunk szerint a lengyel jogrendszerben ezeket a konzultációkat a megfelelő nemzeti 
hatóságok folytatják a helyi közigazgatási szervekkel, amelyek helyi választások útján jönnek 
létre.

Felismerve annak szükségességét, hogy a Natura 2000 hálózat irányításának folyamatába az 
érdekelt feleket is bevonják, a Bizottság Lengyelországban két, kapacitásépítésre 
összpontosító PHARE projektet támogatott – az egyik célja az érdekelt felekkel (beleértve a 
földtulajdonosokat) folytatott fokozottabb konzultáció és együttműködés elősegítése volt a 
Natura 2000 területekre vonatkozó kezelési tervek kidolgozásának folyamatában, a másik 
pedig a Natura 2000 hálózattal kapcsolatos, a lakosságot célzó jobb kommunikációra irányult.

A Natura 2000 hálózat nem szigorú értelemben vett természetvédelmi területek hálózata, ahol 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
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minden emberi tevékenység tiltott vagy korlátozott. A Natura 2000 hálózat elsődleges célja, 
hogy ösztönözze a biológiai sokféleség fenntartását, miközben figyelembe veszi a gazdasági, 
társadalmi, kulturális és regionális igényeket. Elismeri, hogy az ember a természet 
elválaszthatatlan része, és e kettő egymással legeredményesebben egy partnerség keretében
működhet. A Natura 2000 hálózatban számos terület azért hordozhat értéket, mert azt eleddig 
egy bizonyos módon kezelték, és a továbbiakban is fontos biztosítani, hogy ezek a 
fenntartható gyakorlatok a jövőben folytatódjanak. Egy ilyen jellegű megközelítés számos 
előnnyel jár, mind a természetvédelem, mind pedig a Natura 2000 területeken élő és dolgozó 
személyek számára. Azáltal, hogy a különböző területhasználókat tevékenyen bevonják a 
Natura 2000 területek kezelésébe, lehetővé válik az érzékeny természetközeli élőhelyek és 
fajok fenntartásának biztosítása, amelyek a kedvező kezelési tevékenységtől függnek. A 
különböző közösségi alapok keretében lehetőség nyílik olyan tevékenységek finanszírozására 
is, amelyek hozzájárulnak a Natura 2000 hálózat megvalósításához. Például az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogatást nyújt a gazdálkodók, 
erdőgazdálkodók és más területhasználók számára a Natura 2000 hálózatba tartozó 
földterületek kedvező kezeléséhez. Ennek az alapnak az úgynevezett vidékfejlesztési 
programok keretébe tartozó intézkedéseken keresztül történő felhasználása az illetékes 
nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik.

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról 
szóló Aarhusi Egyezményt illetően a petíció benyújtói megjegyzik, hogy a javasolt 
természetmegőrzési területekkel kapcsolatos konzultációs eljárás nem írja elő a 
magántulajdon birtokosainak részvételét. Véleményük szerint az ilyen jellegű konzultáció 
hiánya sérti az egyezmény 8. cikkét.

Az egyezmény 8. cikke a környezetvédelem szempontjából várhatóan jelentős, általánosan 
kötelező érvényű szabályozó eszközök hatóságok általi kidolgozásáról szól. A vonatkozó 
részében kijelenti, hogy e szabályozások kidolgozása során „valamennyi fél törekszik (…) a 
nyilvánosság hatékony részvételének előmozdítására a megfelelő szakaszban”.

A Bizottság e tekintetben először is meg kívánja jegyezni, hogy magának a lengyel jognak 
kell eldöntenie azt a kérdést, hogy a lengyel jog értelmében általánosan alkalmazandó, 
kötelező szabályként jellemezhetők-e azok a jogi aktusok, amelyek alapján a közösségi 
jelentőségű területekre javaslatot tesznek. Mindenesetre feltételezve, hogy az ilyen jogi 
aktusok valóban általánosan kötelező érvényű szabályozó eszközöknek minősülnek, 
tekintettel az egyezmény 8. cikkében kifejezetten elismert mérlegelési hatáskörre, a Bizottság 
azon a véleményen van, hogy a kijelölésre szánt KJT-kre vonatkozó javaslatok benyújtásának 
folyamatában a földtulajdonosokkal folytatott módszeres konzultáció hiánya nem sérti a 
szóban forgó rendelkezést.

Következtetések

A tagállamoknak jogi kötelezettségük, hogy megfelelő területek (azaz olyanok, amelyek 
megfelelnek a vonatkozó tudományos kritériumoknak) KJT-ként történő kijelölésére tegyenek 
javaslatot, és e kijelölési kötelezettségük alól társadalmi-gazdasági okokból nem 
mentesülhetnek. A Bizottság nem azonosított olyan okokat, amelyek nyomán kétségbe 
vonhatná azon eljárás helyes lefolytatását, amelynek keretében Lengyelország az érintett KJT-
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re vonatkozóan javaslatot tett. A Natura 2000 területek kijelölésének és kezelésének során 
folytatott megfelelő konzultáció a tagállamok hatáskörébe tartozik. Nem állapítható meg az 
Aarhusi Egyezmény megsértése.


