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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója főleg az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelvre, valamint a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK tanácsi irányelvre hivatkozva azt állítja, 
hogy a 2001. április 27-i lengyel környezetvédelmi törvény összeegyeztethetetlen az EU e 
területtel kapcsolatos jogszabályaival. A petíció benyújtója azt is megemlíti, hogy a lengyel 
környezetvédelmi törvény sérti a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való 
jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseit. Ezért azt kéri, hogy az Európai 
Parlament lépjen fel annak biztosítása érdekében, hogy a lengyel környezetvédelmi törvényt 
hangolják össze az EU vonatkozó jogi eszközeiben foglalt elvekkel.

2. Elfogadhatóság

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

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. szeptember 21.

I.    A petíció
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A petíció benyújtója lengyel ügyvéd, aki panaszt nyújtott be a lengyel környezetvédelmi 
rendelkezéseknek (azaz a lengyel környezetvédelmi törvény 46. cikkének (6) bekezdése és
185. cikkének (2) bekezdése) az EK környezetvédelmi jogszabályaival, különösen a 97/11/EK 
és a 2003/35/EK (KHV-irányelv) irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv 10a. cikkével, 
valamint a 96/61/EK irányelv (IPPC-irányelv) 15a. cikkével való 
összeegyeztethetetlenségével kapcsolatban. A petíció benyújtója továbbá azt állítja, hogy a 
lengyel jogi rendelkezések sértik a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, 
a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való 
jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezményt. A petíció benyújtója szerint a lengyel jog 
túlzottan szigorú a bírósági felülvizsgálati eljáráshoz való hozzáférés tekintetében, és 
indokolatlanul korlátozza az ökológiai szervezetek független bírósági felülvizsgálathoz való 
hozzáférését. Mindez a lengyel környezetvédelmi törvényben („ELP”) (a 2001. április 27-i 
ustawa Prawo Ochrony Srodowiska, és annak módosításai) foglalt azon jogi rendelkezésekből 
következik, amelyek a környezetet esetlegesen jelentős mértékben befolyásoló projektekben 
való nyilvános részvételt szabályozzák. Konkrétabban, az ELP 46a. cikke és 185. cikkének 
(2) bekezdése értelmében az ökológiai szervezetek vonatkozásában kizárják a lengyel 
közigazgatási eljárási szabályzatnak („CAP”) a nem kormányzati szervezetek közigazgatási 
eljárásokban való részvétele tekintetében irányadó 31. cikkének alkalmazhatóságát. 
Következésképpen az ELP 46a. cikke és 185. cikkének (2) bekezdése, a közigazgatási 
bírósági eljárásokról szóló 2002. évi törvény („LACP”) 50. cikkével összefüggésben – amely 
egyértelművé teszi, hogy az állami szervezetek a törvény által előírt tevékenységeik keretében 
és más személyek jogi érdekeit érintő esetekben csak akkor jogosultak bírósági eljárást 
indítani, amennyiben a közigazgatási eljárás részes felei voltak –, indokolatlanul korlátozza az 
ökológiai szervezeteknek a lengyel bírósági felülvizsgálati eljáráshoz való hozzáférését. 

II. A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A KHV-irányelv

A KHV-irányelv 10a. cikke értelmében „a tagállamok biztosítják, hogy vonatkozó nemzeti 
jogrendszerükkel összhangban az érintett nyilvánosság azon tagjainak, akik kellő mértékben 
érdekeltek, vagy jogsérelemre hivatkoznak, amennyiben a tagállam közigazgatási eljárásjoga 
ezt előfeltételként írja elő, a bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és 
pártatlan testület előtt felülvizsgálati eljáráshoz legyen joguk a határozatok, jogi aktusok és 
mulasztások anyagi vagy eljárási jogszerűségének kifogásolása céljából ezen irányelvnek a 
nyilvánosság részvételére vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel. A tagállamok 
meghatározzák, hogy az eljárás melyik szakaszában kezdeményezhető a határozatok, jogi 
aktusok és mulasztások kifogásolása.” Az irányelv azt is egyértelművé teszi, hogy bár a 
tagállamok határozzák meg, hogy mi minősül kellő mértékben érdekeltnek vagy 
jogsérelemnek, összhangban azzal a céllal, hogy az érintett nyilvánosság számára biztosítsák 
az igazságszolgáltatáshoz való széles körű hozzáférést, az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
követelményeknek megfelelő nem kormányzati szervezetek érdekeltségét a cikk 
alkalmazásában „kellő mértékűnek” kell tekinteni. 

Az IPPC-irányelv

Az IPPC-irányelv 15a. cikke értelmében „a tagállamok biztosítják, hogy vonatkozó nemzeti 
jogrendszerükkel összhangban az érintett nyilvánosság azon tagjainak, akik: kellő mértékben 
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érdekeltek; vagy jogsérelemre hivatkoznak, amennyiben a tagállam közigazgatási eljárásjoga 
ezt előfeltételként írja elő; a bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és 
pártatlan testület előtt felülvizsgálati eljáráshoz van joguk a határozatok, jogi aktusok és 
mulasztások anyagi vagy eljárási jogszerűségének kifogásolása céljából ezen irányelvnek a 
nyilvánosság részvételére vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel. A tagállamok 
meghatározzák, hogy az eljárás melyik szakaszában kezdeményezhető a határozatok, jogi 
aktusok és mulasztások kifogásolása.” A KHV-irányelvhez hasonlóan az IPPC-irányelv is a 
tagállamokra bízza annak meghatározását, hogy mi tekinthető kellő mértékben érdekeltnek 
vagy jogsérelemnek, összhangban azzal a céllal, hogy az érintett nyilvánosság számára 
biztosítsák az igazságszolgáltatáshoz való széles körű hozzáférést. Mindazonáltal az irányelv 
egyértelműen előírja, hogy „ebből a célból a 2. cikk 14. pontjában említett követelményeknek 
megfelelő nem kormányzati szervezetek érdekeltségét e cikk a) alpontjának az 
alkalmazásában kellő mértékűnek kell tekinteni. E szervezetek jogait e cikk b) pontjának az 
alkalmazásában olyan jogoknak kell tekinteni, amelyek sérülhetnek.” 

Az Aarhusi Egyezmény

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról 
szóló egyezmény (Aarhusi Egyezmény) nemzetközi jogi eszköz. Az Aarhusi Egyezmény az 
Európai Közösség részéről történő jóváhagyása az EKSz 300. cikkében megállapított 
eljárásokkal összhangban történt. Az egyezmény kötelező erejű a Közösség intézményeire és 
a tagállamokra nézve. Az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek betartására irányuló 
felülvizsgálatról annak 15. cikke rendelkezik. E cikk értelmében a Felek találkozójuk 
alkalmával konszenzusos alapon megállapítják az Egyezmény rendelkezéseinek betartásával 
kapcsolatos nem konfrontációs, nem bírósági jellegű, konzultatív természetű választható 
eljárásokat. Az egyezmény rendelkezéseinek betartása az egyezmény aláíró feleinek
kötelessége. A 226. cikk értelmében a Bizottságnak fel kell lépni, amennyiben úgy véli, hogy 
egy tagállam nem teljesítette a Szerződésből adódó valamely kötelezettségét. Kizárólag az 
egyezményből eredő kötelezettségek végrehajtására vonatkozó közösségi jogi rendelkezések 
alkalmazásával cselekedhet.

III. Következtetések

A Bizottság előtt ismert a petíció benyújtója által felvetett probléma. A Bizottság 2006. július 
4-i dátummal hivatalos értesítő levelet küldött Lengyelországnak. A levél több különböző
esetet említ, amikor a lengyel jogi rendelkezések nem összeegyeztethetők a KHV-irányelv 
követelményeivel, többek között a – bíróság vagy más független és pártatlan testület előtti 
felülvizsgálati eljáráshoz való jogról szóló – 10a. cikknek való meg nem felelés kérdését. 
Mivel a Bizottság nem találta kielégítőnek a lengyel hatóságok válaszát, a kérdést a 
Lengyelországhoz intézett 2007. június 29-i indoklással ellátott véleményében is felvetette. 
Lengyelországnak két hónap áll rendelkezésére a válaszadásra.

Ami az IPPC-irányelvet illeti, jelenleg nem folyik jogsértési eljárás Lengyelországgal 
szemben. A Bizottságnak szándékában áll az ügy további vizsgálata.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. július 17.
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KHV-irányelv 

A lengyel hatóságok egyetértettek a 2007. június 29-i indokolással ellátott véleményben 
foglalt, a Bizottság részéről megfogalmazott állítások többségével, ideértve az irányelv 10a. 
cikkének való meg nem felelésre vonatkozó állításokat is. Következésképpen módosításokat 
ismertettek a lengyel jogszabályokra vonatkozóan, annak érdekében, hogy biztosítsák a KHV 
irányelvnek történő megfelelést, jogszabálytervezetet benyújtva a Bizottságnak, amelynek 
célja az irányelv rendelkezéseinek a nemzeti jogba történő teljes körű átültetése. A 
jogszabálytervezet legfrissebb változata a jelenleg hatályos jogszabályokhoz képest szélesebb 
körű hozzáférést irányoz elő a bírósági felülvizsgálati eljáráshoz, és foglalkozni kíván az 
irányelv 10a. cikkével kapcsolatban elhangzott állításokkal. Mindazonáltal továbbra is 
fennállnak bizonyos megoldásra váró hiányosságok. Ezek a Bizottság és a lengyel hatóságok 
között folytatott kétoldalú megbeszélések tárgyát képezik majd a közeljövőben.    

IPPC-irányelv 

Jelenleg is folyik annak kivizsgálása, hogy a lengyel jogszabályok összhangban állnak-e az 
IPPC-irányelvben foglalt kötelezettségekkel. A vizsgálat lezárultával születik majd határozat 
a következő megfelelő lépésről, ideértve a jogsértési eljárás elindításának lehetőségét is.  

Az Aarhusi Egyezmény

A fent említett eljárások célja annak biztosítása, hogy a lengyel jogszabályok megfeleljenek 
nem csupán a vonatkozó irányelveknek, hanem az Aarhusi Egyezmény közösségi szinten 
végrehajtott rendelkezéseinek is.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. szeptember 25.

A KHV-irányelv

Ahogy a korábbi közleményben is jelezték, a lengyel hatóságok egyetértettek a Bizottság 
állításainak többségével, amelyeket a 2007. június 29-i indokolással ellátott véleményében 
fejtett ki, többek között azzal is, hogy a nemzeti jogszabály nem felel meg a KHV-irányelv1

10a. cikkének. Ezt követően a lengyel parlament 2008. október 3-án új törvényt fogadott el a 
környezeti információkhoz való hozzáférésről és a környezetvédelemről, a nyilvánosságnak a 
környezetvédelemben való részvételéről és a környezeti hatásvizsgálatról (2008. évi Hivatalos 
Közlöny, 199. sz., 1227. o.). Az új törvény szélesebb körű hozzáférést biztosít a bírósági 
felülvizsgálati eljáráshoz, és úgy értékelték, hogy választ ad a Bizottság aggályaira az irányelv 
10a. cikkének való meg nem feleléssel kapcsolatban. A törvény 2008. november 15-én lépett 
hatályba. 

Az IPPC-irányelv 

A fent említett új törvény módosította a környezetvédelmi törvény 185. cikkét is, amelyről a 
Bizottság azt az értékelést adta, hogy nem felel meg az irányelv 15a. cikkének. A jelenleg 

                                               
1 HL L 156., 2003.6.25., 17. o.
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érvényes rendelkezések helyesen ültetik át az irányelv 15a. cikkének követelményeit.  


