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KÖZLEMÉNY A KÉPVISLEŐK 
RÉSZÉRE

A Marta Brzozowska, lengyel állampolgár által az „Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków” nevében benyújtott, 0745/2006. számú petíció az északkelet-lengyelországi 
Warminsko-Mazurskie területén élő fehér gólya (Ciconia ciconia) védelméről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy a Lengyelország északkeleti részén lévő Warminsko-
Mazurskie Natura 2000 területen található fehér gólyát (Ciconia ciconia) – amely a vadon élő 
madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv 1. mellékletében 
említett fajok egyike – egy európai uniós vidékfejlesztési program alapján folytatott számos 
tevékenység veszélyezteti. Mivel a nemzeti hatóságok figyelmen kívül hagyták a szervezet 
tiltakozását, a petíció benyújtója felhívja az Európai Parlamentet arra, hogy tegyen lépéseket 
annak biztosítására, hogy a vidékfejlesztési programot a vonatkozó európai uniós 
környezetvédelmi jogszabályokkal összhangban hajtsák végre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. február 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. július 9.

A petíció

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az illetékes hatóságok nem fogadtak el tervet a 
„Warminskie Bociany” (PLB 280009) különleges madárvédelmi terület (KMT) védelmére az 
elkövetkező 20 évre vonatkozóan, amint arra őket a lengyel törvények kötelezik, valamint 



PE392.212/REV III. 2/6 CM\797163HU.doc

HU

tájékoztat a „Warminskie Bociany” terület jogállásáról. A terület egy részét a Nemzeti 
Erdészeti Szolgálat (Lasy Panstwowe) felügyeli, míg más részei mezőgazdasági 
magántermelők tulajdonát képezik. Ez utóbbiak az Európai Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalap Garanciarészlegének keretében rendszerint élnek az EU által társfinanszírozott 
program lehetőségeivel, azaz a mezőgazdasági földterületek erdősítésére vonatkozó 5. 
intézkedéssel, ugyanakkor csökkentve a mindaddig a fehér gólya (Ciconia ciconia) által 
használt táplálkozási terület teljes kiterjedését. A mezőgazdasági földterületek erdősítését a 
mezőgazdaság szerkezetátalakításáért és korszerűsítéséért felelős ügynökség végzi, 
közvetlenül együttműködve a földtulajdonosokkal. A területi irodák csak abban az esetben 
állítják ki a tanúsítványt, ha az adott terület erdősítése a helyi földhasználati tervek alapján 
történik. A lengyel jog előírja, hogy a vajdaság természetvédelemért felelős tisztségviselőjét 
csak olyan esetben kell tájékoztatni, amikor az erdősítésre szánt terület egy Natura 2000 
hálózathoz tartozó területen fekszik és 20 hektárnál nagyobb. A petíció benyújtója szerint 
azonban a Környezetvédelmi Minisztérium KHV osztályának értelmezése kizárja a vajdaság 
természetvédelemért felelős tisztségviselője tájékoztatásának kötelezettségét, mivel az 
erdősítési projektek nem vonják maguk után a hatásvizsgálat kötelező elvégzését. 
Következésképpen lehetséges a mezőgazdasági földterületek korlátlan erdősítése, amely 
ráadásul uniós alapokból kap társfinanszírozást. Ez pedig a fehér gólya rendelkezésére álló 
táplálkozási terület teljes kiterjedésének csökkenéséhez, és ily módon a védett fajok számának 
csökkenéséhez is vezet.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban 

A Bizottság ismeri a petícióban felvetett kérdéseket, mivel azok a Bizottsághoz benyújtott és 
a 2007/4142 szám alatt nyilvántartásba vett panasz tárgyát is képezték.

Az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelv

Ami a kijelölt KMT-t illeti, a Bizottság hangsúlyozza, hogy az élőhelyvédelmi irányelv 6. 
cikkének (3) és (4) bekezdése értelmében „figyelembe véve az adott természeti terület 
védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv 
vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve nem 
nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár önmagában, akár pedig más terv 
vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz arra. A természeti területre 
gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét figyelembe véve, továbbá a (4) bekezdés 
rendelkezéseinek értelmében az illetékes nemzeti hatóságok csak azután hagyják jóvá az 
érintett tervet vagy programot, ha megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja hátrányosan 
befolyásolni az érintett természeti terület épségét, és miután – adott esetben – kikérték a 
lakosság véleményét is.

Amennyiben a természeti területre gyakorolt hatások vizsgálatának kedvezőtlen eredménye 
ellenére valamely elsődlegesen fontos, társadalmi vagy gazdasági jellegű közösségi érdekre 
figyelemmel – alternatív megoldás hiányában – mégis végre kell hajtani egy tervet vagy 
programot, a tagállam minden szükséges kiegyenlítő intézkedést megtesz a Natura 2000 
általános egységességének megóvása érdekében. A tagállam az elfogadott kiegyenlítő 
intézkedésekről értesíti a Bizottságot.”

A fent említett rendelkezések nem csupán a közösségi jelentőségű területekre vonatkoznak, 
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hanem a különleges madárvédelmi területekre is, a szóban forgó élőhelyvédelmi irányelv 7. 
cikkének értelmében.

Az Európai Bíróság több határozatot is hozott, amelyekben pontosította a kijelölt területekre 
alkalmazandó feltételeket, nevezetesen a C-127/02. számú, Landelijke Vereniging tot Behoud 
van de Waddenzee ügyben. A vizsgálatok vonatkozásában az EB így határozott:

“A 92/43 irányelv 6. cikke (3) bekezdésének értelmében, az adott terv vagy projekt 
által a természeti területre gyakorolt hatások megfelelő vizsgálata azt jelenti, hogy a 
fenti terv vagy projekt engedélyezése előtt, az adott terület legújabb tudományos 
ismereteinek felhasználásával meg kell határozni a terv vagy projekt minden olyan 
részletét, amely önmagában vagy más tervvel vagy projekttel együtt a természeti 
terület védelmével kapcsolatos célkitűzésekre hatással lehet. A szívkagylók gépi úton 
történő halászata által a természeti területre gyakorolt hatások vizsgálatának 
eredményére tekintettel és a természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket 
figyelembe véve, az illetékes nemzeti hatóságok csak akkor engedélyezhetik ezt a 
tevékenységet, ha megbizonyosodtak arról, hogy az nem jár az érintett természeti 
terület épségét veszélyeztető káros hatásokkal. Ez az eset akkor áll fenn, ha 
tudományos szempontból, ésszerűen mérlegelve, kétség nélkül megállapítható, hogy 
ilyen hatások nem következnek be.” (61. bekezdés)

KHV-irányelv

A fent említetteken túl meg kell említeni a 97/11/EK és a 2003/35/EK1 irányelvvel módosított 
KHV-irányelv (85/337/EGK) rendelkezéseit is. Az irányelv előírja, hogy az engedély 
megadása előtt többek között a jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a 
környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek esetében hatásvizsgálatot 
végezzenek (az irányelv 2. cikke). A II. melléklet több olyan projektet is felsorol (ideértve a 
mezőgazdaság – erdő (első) telepítése 1(d)), amelyek esetében a tagállamoknak el kell 
dönteniük, hogy azok várhatóan jelentős hatást gyakorolnak-e a környezetre. Amennyiben 
igen, KHV elvégezése szükséges.   

A C-392/96. számú Bizottság kontra Írország ügyben az Európai Bíróság arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy az erdősítési projektek megvalósításakor a halmozott hatásokat kell 
figyelembe venni. Máskülönben olyan projektek, amelyek várhatóan jelentős hatást 
gyakorolnak majd a környezetre, mentesülhetnek a hatásvizsgálat alól, mivel nem érik el a 
meghatározott küszöbértékeket (58. bekezdés). Az EB határozatában hangsúlyozta, hogy a 
tagállamok által megszabott kritériumoknak vagy küszöbértékeknek nem csupán a projektek 
méretét kell figyelembe venniük, hanem azok jellegét és megvalósításuk helyét is (65. 
bekezdés). Ezért nemcsak a halmozott hatásokat kell számításba venni, hanem annak tényét 
is, hogy még a kis projektek is jelentős hatást gyakorolhatnak a környezetre, amennyiben 
olyan helyen valósulnak meg, amely környezeti tényezői a legapróbb változásra is érzékenyek 
(66. bekezdés).

Következtetések 

                                               
1 HL L 156., 2003.6.25., 17–25. o.
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A Bizottságnak oka van azt feltételezni, hogy a NATURA 2000 területeken belül 
megvalósuló erdősítési projektek kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak azon élőhelyekre és 
fajokra, amelyek miatt a szóban forgó területeket kijelölték, valamint, hogy e projekteket azok 
Natura 2000-re gyakorolt hatásának felmérése nélkül hajtják végre. Következésképpen a 
Bizottság a panaszt a 2007/4142 szám alatt nyilvántartásba vette annak érdekében, hogy 
tovább vizsgálhassa az ügyet, és tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a további 
fejleményekről.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. július 17.

A petíció az uniós vidékfejlesztési program keretében a Warminsko-Mazurskie térségben 
elhelyezkedő Natura 2000 területen végrehajtott erdőtelepítési tevékenységekkel foglalkozik, 
amely területen fellelhető a fehér gólya (Ciconia ciconia), azaz a vadon élő állatok 
védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelv1 I. mellékletében feltüntetett fajok egyike. A 
petíció benyújtója emellett hivatalos panaszt is benyújtott az Európai Bizottsághoz, amelyet 
annak előzetes értékelését követően, további vizsgálat céljából a 2007/4142. számon vettek 
nyilvántartásba. 

A Bizottság elemezte a panaszos által benyújtott dokumentációt. Úgy tűnik, hogy az uniós 
vidékfejlesztési program keretében végrehajtott erdőtelepítési tevékenységek az 
élőhelyvédelmi irányelvnek (92/43/EGK)2 a lengyel jogba való helytelen átültetéséből 
erednek. Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy „figyelembe 
véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot 
kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik 
közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár 
önmagában, akár pedig más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz 
arra.”  Ezt a követelményt nem ültették át megfelelően a lengyel jogrendbe. 

Következésképpen a Bizottság kiterjesztette a jogsértési eljárást azzal összefüggésben, hogy a 
lengyel rendelkezések nem felelnek meg az élőhelyvédelmi irányelvnek, és kiegészítő hivatalos 
figyelmeztető levelet készített. A levélben említett kérdések között szerepel a halmozott hatások 
lengyel jog szerinti felmérésének elmaradása, valamint egy arra vonatkozó előírás hiánya, hogy a 
Natura 2000 területeket esetlegesen kedvezőtlenül érintő valamennyi erdőtelepítési projektet 
vizsgálatnak vessék alá. 2008. május 6-án hoztak határozatot arra vonatkozóan, hogy 
Lengyelországhoz kiegészítő hivatalos figyelmeztető levelet intéznek.  

Meg kell jegyezni, hogy a Natura 2000 területeken végrehajtott erdőtelepítési projektek egyike 
sem részesül finanszírozásban a 2007–2013. közötti időszakra szóló vidékfejlesztési program 
keretében.

Mindemellett meg kell jegyezni, hogy a lengyel hatóságok 2008. február 28-án arról 
tájékoztatták a Bizottságot, hogy a lengyel jogszabályokat már módosították annak érdekében, 
hogy a lengyel rendelkezések megfeleljenek az élőhelyvédelmi irányelv előírásainak az 
erdőtelepítési projektek vonatkozásában. Mivel az egyes rendelkezésekkel kapcsolatban nem 
állnak rendelkezésre információk, a Bizottság tájékoztatást kért a végrehajtott konkrét 

                                               
1 HL L 103., 1979.4.25., 1–18. o.
2 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.



CM\797163HU.doc 5/6 PE392.212/REV III.

HU

intézkedésekről. Amint a kért tájékoztatást megkapja, a Bizottság elvégzi a nemzeti intézkedések 
vizsgálatát annak megállapítása érdekében, hogy azok valóban megfelelnek-e a közösségi 
környezetvédelmi jogszabályoknak.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. április 24.

A petíció az uniós vidékfejlesztési program keretében a Warminsko-Mazurskie térségben 
elhelyezkedő Natura 2000 területen végrehajtott erdőtelepítési tevékenységekkel foglalkozik, 
amely területen fellelhető a fehér gólya (Ciconia ciconia), azaz a vadon élő madarak 
védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelv1 I. mellékletében feltüntetett fajok egyike. A 
petíció benyújtója emellett hivatalos panaszt is benyújtott az Európai Bizottsághoz, amelyet –
annak előzetes értékelését követően – további vizsgálat céljából a 2007/4142. számon vettek 
nyilvántartásba. 

Amint arra a korábbi közlemény is rámutatott, a szóban forgó ügy az élőhelyvédelmi irányelv 
(92/43/EGK)2 6. cikkének (3) bekezdésében foglalt követelmények lengyel jogba való 
helytelen átültetéséből ered. Miután a Bizottság az Európai Közösséget létrehozó szerződés 
226. cikkével összhangban fellépett az élőhelyvédelmi irányelv átültetésével kapcsolatban, a 
lengyel kormány módosító jogszabályt dolgozott ki, amely megfelelően foglalkozik a 
Bizottság által az irányelv 6. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben azonosított 
kérdésekkel, ideértve az erdőtelepítési projektekkel kapcsolatos hiányosságokat is. A 
jogszabály 2008. november 15-én lépett hatályba.

Ezenfelül az uniós finanszírozást illetően a Bizottság tájékoztatta a lengyel hatóságokat abbéli 
szándékáról, hogy felfüggeszti a 2007–2013-as vidékfejlesztési program keretében a Natura 
2000 területeken megfelelő hatásvizsgálat nélkül végrehajtott erdőtelepítési projektek 
finanszírozását. Ezen intézkedést követően a lengyel jogban és a programmal összefüggésben 
egyedi rendelkezéseket állapítottak meg annak biztosítása érdekében, hogy a Natura 2000 
területeken ne valósulhassanak meg uniós alapokból finanszírozott erdőtelepítési projektek. 
Ezek az intézkedések szigorúbbak azoknál, amelyekre a Bizottság eredetileg törekedett.

A Bizottság szolgálatai és a lengyel hatóságok 2008. június 10-én kétoldalú találkozót szerveztek 
Varsóban. A Bizottság felkérte a lengyel hatóságokat, hogy értékelje az Ostoja Warmińska 
Natura 2000 területen a 79/409/EGK tanácsi irányelv I. melléklete értelmében védettséget élvező 
fajokra nézve az olyan erdőtelepítési projektek által okozott potenciális károkat, amelyek 
esetében nem végeztek hatásvizsgálatot a területet érintő következmények felmérése és az 
enyhítő intézkedésekre irányuló javaslatok megfogalmazása céljából. Megállapodtak egy 
értékelésben, amely két védett madárfajra (Ciconia ciconia és Aquilla pomarina) gyakorolt 
hatásokat vizsgálja, és amelyet a lengyel mezőgazdasági minisztérium 2008 végén véglegesített. 
Ezt követően – miután konzultációt folytattak a környezetvédelmi minisztériummal – az 
eredményeket 2009. február 18-án megküldték a Bizottságnak. A Bizottság jelenleg az elvégzett 
vizsgálat eredményeit értékeli annak érdekében, hogy megállapítsa a jövőbeli intézkedéseket.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. november 20.

                                               
1 HL L 103., 1979.4.25., 1–18. o.
2 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
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Azokat a lehetséges károkat illetően, amelyeket a környezeti hatásvizsgálat nélkül a „Warmia 
Storks” különleges madárvédelmi területen végrehajtott erdőtelepítési projekt okozhatott, a 
Bizottság felkérte a lengyel hatóságokat, hogy hatásmérséklő intézkedések előterjesztése 
céljából értékeljék a lehetséges károkat. Következésképpen a lengyel hatóságok elrendelték az 
erdőtelepítési projekt által a „Warmia Storks” különleges madárvédelmi terület védett fajaira 
(a békászó sas és fehér gólya populációra) gyakorolt hatások utólagos értékelését. A vizsgálat 
azt mutatta, hogy az elvégzett erdőtelepítés hatása jelentős lehetetett. Így a lengyel hatóságok 
azt javasolták, hogy mintegy 2,3%-kal bővítsék ki a „Warmia Storks” különleges 
madárvédelmi területet. A Bizottság véleménye szerint a javasolt intézkedések garantálják az 
említett fajok megfelelő szintű védelmének fenntartását, és kezelik azokat a kérdéseket, 
amelyek az adott esetben felmerült potenciális károk orvoslásával kapcsolatosak.

E lépések fényében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nincs szükség további intézkedésekre a 
petíció benyújtója által felvetett kérdésekkel kapcsolatban. 

.


