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Tárgy: A Konrad Wasniewski, lengyel állampolgár által benyújtott 0714/2007. 
számú petíció a Varsótól északnyugatra fekvő védett területen áthaladó 
autópályára irányuló tervekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy egyes tervek szerint a Varsó és Gdansk közötti közúti 
kapcsolatot autópályává kívánják fejleszteni. Az egyik útvonalat a Lomianki város körüli 
körgyűrű csatlakozásaként tervezik, északnyugati irányban 14 km-re Varsótól, és az a 
Visztula folyómedrét követné, amely egy Natura 2000 terület (PLB 140004). Ezt az útvonalat 
Lomianki helyi hatóságai is támogatják. A petíció benyújtója egy alternatív útvonalat javasol, 
a jelenlegi helyzetet pedig az augustow-i helyzethez hasonlítja (Via Baltica), ezért felkéri az 
Európai Parlamentet, hogy addig avatkozzon be, amíg még van rá idő. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2008. április 17-én kapott válasz:

A petíció benyújtója aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a Varsótól északi irányba húzódó, 
Lomianki közigazgatási területén áthaladó S-7 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala kárt 
okozhat a Dolina Środkowej Wisły (PLB140004 ) Natura 2000 területben. 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a tervezett fejlesztés károsíthatja a fent említett Natura 
2000 területet, valamint szükségessé teszi a közúti folyosó nyomvonalán fekvő házak 
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lebontását. 

Ezenkívül a petíció benyújtója azt állítja, hogy a projekt még mindig a tervezési szakaszban 
van, továbbá hogy a projektre vonatkozóan egyelőre még nem adtak ki „környezetvédelmi 
határozatot”, és a projekttel kapcsolatos engedélyt még nem adták meg.

A petíció az S-7 gyorsforgalmi út egyik, jelenleg mérlegelés alatt álló nyomvonalával 
foglalkozik. Az út nyomvonalára vonatkozóan még nem született határozat, és ahhoz az 
illetékes lengyel hatóságok jóváhagyására van szükség. 

A projekt természetéből és elhelyezkedéséből adódóan a Bizottság azon a véleményen van, 
hogy ez esetben vélhetően a következő irányelvek alkalmazandók: a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló (KHV) irányelv (a 97/11/EK irányelvvel1 és a 2003/35/EK
irányelvvel2 irányelvekkel módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv3) és az élőhelyvédelmi irányelv 
(a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 
92/43/EK irányelv)4.

A KHV-irányelv

A petíció benyújtója által említett projekt esetében egy gyorsforgalmi útról van szó. Az olyan 
jellegű projektek, amelyek például gyorsforgalmi utak építésére irányulnak, a KHV-irányelv 
I. melléklete 7b. pontjának hatálya alá tartoznak – „Autópályák, gyorsforgalmi utak (…) 
építése” –, amelyek esetében a projektre vonatkozó fejlesztési engedély megadását 
megelőzően KHV elvégzése szükséges. Mivel a projekttel kapcsolatos KHV elvégzése még 
nem fejeződött be, ezen a ponton a Bizottságnak nincs oka azt feltételezni, hogy a 
továbbiakban nem kerül sor a KHV-irányelv rendelkezéseinek tiszteletben tartására.

Élőhelyvédelmi irányelv

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése értelmében, figyelembe véve az adott 
természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell folytatni 
minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amelyek várhatóan jelentős hatást 
gyakorolnak (az élőhelyvédelmi irányelv értelmében kijelölt) közösségi jelentőségű 
területekre. E rendelkezés a különleges madárvédelmi területekre is vonatkozik, amelyeket a 
madárvédelmi irányelv szabályoz (a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK
irányelv5). 

Mivel a projektnek a Natura 2000 hálózatra gyakorolt esetleges hatásait felmérő vizsgálat 
még nem zárult le, a Bizottságnak nincs oka azt feltételezni, hogy a továbbiakban nem kerül 
sor az élőhelyvédelmi irányelv rendelkezéseinek tiszteletben tartására. 

                                               
1 HL L 73., 1997.3.14., 5–15. o.
2 HL L 156., 2003.6.25., 17. o.
3 HL L 175., 1985.7.5., 40–48. o.
4 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
5 HL L 103., 1979.4.25., 1–18. o. 
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A tagállamok feladata meghozni a közlekedési infrastruktúra területükön megvalósuló 
kiépítésére vonatkozó döntéseket, mindeközben tiszteletben tartva közösségi 
kötelezettségeiket. Ugyanakkor, amennyiben egy projekt kedvezőtlen hatást gyakorol a 
Natura 2000 területekre, a szóban forgó kötelezettségeik az alternatív megoldások 
feltérképezésére is kiterjednek. Amennyiben léteznek ilyen jellegű megoldások, a tagállamok 
feladata felmérni azok műszaki és társadalmi-gazdasági megvalósíthatóságát. 
Következésképpen valamennyi lehetséges alternatívát mélyreható vizsgálatnak kell alávetni a 
Natura 2000 hálózatra gyakorolt hatásuk szempontjából.

Következtetések

A projekttel kapcsolatos engedélyezési eljárás jelenleg is folyik, a lengyel hatóságoknak pedig 
tiszteletben kell tartaniuk a KHV-irányelvben és az élőhelyvédelmi irányelvben foglalt 
előírásokat, ideértve a lehetséges alternatívák és a projekt pontos elhelyezkedésének, illetve az 
út pontos nyomvonalának mérlegelését is. A petíció benyújtójának továbbra is lehetősége van 
arra, hogy nyilvános konzultáció keretében hangot adjon a gyorsforgalmi út tervezett 
útvonalával összefüggésben felmerülő aggályainak, amely konzultációt a lengyel 
hatóságoknak a KHV-vel és a Natura 2000 hálózatra gyakorolt hatások felmérésével 
kapcsolatban végzett eljárás keretében meg kell szerveznie még a szóban forgó projektre 
vonatkozó fejlesztési engedély megadását megelőzően.


