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Tárgy: Zygmunt Kwolek, lengyel állampolgár által benyújtott 0644/2007. számú, két 
aláírást tartalmazó petíció a Lengyelország nyugati részén, Wroclawban 
tervezett autópályáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a Wroclaw nyugati része és a Sleza, Odera és Widawa folyók 
mentén található, alacsony fekvésű területek között tervezett pályadíjas autópálya építésére 
irányuló tervek ellen. Állítása szerint e területek szerepelnek a Natura 2000 listáján. A 
Varsóban működő legfelsőbb közigazgatási bíróság 2000-ben, illetve 2002-ben hozott ítélete 
értelmében nem végeztek megfelelő vizsgálatot a projekt környezeti hatásairól, és egynél több 
lehetséges nyomvonalra kellett volna javaslatot tenni. E határozatokat azonban megkerülték, 
és ma fennáll annak a veszélye, hogy a projekt az e téren alkalmazandó lengyel és uniós 
jogszabályok figyelembevétele nélkül valósul meg. A petíció benyújtója ezért arra kéri az 
Európai Parlamentet, hogy avatkozzon be a helyi környezet és az említett Natura 2000 
területek védelme érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. november 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 7.

A petíció benyújtóját aggasztják a Wrocław város nyugati külvárosán áthaladó 
autópályaszakasz megépítésére vonatkozó tervek. A petíció benyújtója szerint a tervezett 
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fejlesztés sérti a lengyel jogot, valamint az élőhelyekről szóló irányelv (a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv1) 
rendelkezéseit, különösen mivel az alternatívákat nem elemezték megfelelő módon. A petíció 
benyújtója szerint emellett a projekttel kapcsolatosan nemzeti jogi eljárásokat is folytattak, és 
2007 tavaszára várták a varsói regionális közigazgatási bíróság határozatát. 

A petíció benyújtójának a lengyel jog tiszteletben tartásának elmulasztásával kapcsolatos 
állításai nem tartoznak a Bizottság hatáskörébe. 

Az EU környezetvédelmi jogszabályainak lehetséges megsértését illetően a petíció nem 
tartalmaz elég tényt az ügy elbírálásához. Azonban a projekt jellegéből és elhelyezkedéséből 
adódóan a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a következő irányelvek lehetnek alkalmazhatók: a 
környezetvédelmi hatásvizsgálatról (KHV) szóló irányelv (a 97/11/EK irányelvvel2 és a 
2003/35/EK irányelvvel3 módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv4) és az élőhelyekről szóló irányelv.

KHV-irányelv

A petíció benyújtója által említett projekt autópálya. Az autópálya jellegű projektek a KHV-
irányelv I. melléklete 7. pontjának b) alpontja hatálya alá tartoznak: „Autópályák, 
gyorsforgalmi utak [...] építése”, amelyek tekintetében a projekt kivitelezési jóváhagyását 
megelőzően KHV-t kell lefolytatni. A petíció benyújtójának információi szerint a projekt 
tekintetében KHV-t végeztek. Fontos megemlíteni, hogy KHV elvégzésekor a projekt 
kivitelezője köteles az illetékes hatóságok számára tájékoztatást adni a projektről és annak a 
környezetre gyakorolt hatásáról a KHV-irányelv 5. cikkének (3) bekezdése és IV. melléklete 
szerint. Ez a tájékoztatás többek között kiterjed a kivitelező által megvizsgált egyéb 
alternatívák felvázolására, valamint a döntés fő okának ismertetésére, a környezetvédelmi 
hatásokra is figyelemmel. 

A petíció benyújtójának információi alapján nem állapítható meg, hogy a KHV-irányelv 
rendelkezéseit tiszteletben tartották-e.

Az élőhelyekről szóló irányelv

Az élőhelyekről szóló irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerint valamennyi olyan terv és 
projekt esetében, amely valószínűleg jelentős hatást gyakorol egy (az élőhelyekről szóló 
irányelv szerint kijelölt) közösségi jelentőségű területre, megfelelően vizsgálni kell az említett 
hatást, figyelembe véve a terület megőrzési célkitűzéseit. Ez a rendelkezés alkalmazandó a 
madárvédelmi irányelv hatálya alá tartozó különleges madárvédelmi területekre is (a vadon 
élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelv5). 

Azonban a petíció benyújtója által adott információk elégtelenek annak meghatározásához, 
hogy az élőhelyekről szóló irányelv 6. cikkének rendelkezései ebben az esetben 
                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
2 HL L 73., 1997.3.14., 5–15. o.
3 HL L 156., 2003.6.25., 17. o. 
4 HL L 175., 1985.7.5., 40–48. o.
5 HL L 103., 1979.4.25., 1–18. o.
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alkalmazhatóak-e. 

Következtetés

A Bizottság részletesebb információk hiányában nem tudja megítélni, hogy a tervezett projekt 
összhangban van-e az EU környezetvédelmi jogszabályaival. Ha a petíció benyújtója további 
információkkal szolgál, a bizottsági szolgálatok szívesen megvizsgálják újból az ügyet.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. február 20.

A petíció benyújtója 2008 végén új tájékoztatást nyújtott. A Bizottság megvizsgálta ezt a 
tájékoztatást, de semmilyen új információt nem talált, amely alátámasztaná a petíció 
benyújtójának az EU környezetvédelmi jogszabályainak esetleges megsértésére vonatkozó 
állításait. A projekt elhelyezkedésére vonatkozó határozatot 2003. április 15-én tették közzé, 
ami azt jelenti, hogy az eljárást több mint egy évvel a bővítést megelőzően indították el. Ilyen 
esetekre a KHV-irányelv nem vonatkozik.
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