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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Lukasz Czula, lengyel állampolgár által a „Zorawski - Czula - Wach” 
ügyvédi iroda nevében benyújtott, 1303/2008. számú petíció egy varsói 
útépítés kapcsán az uniós jogszabályok lengyel hatóságok általi be nem 
tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója utal az S8 autópálya megépítésére irányuló projektre, ezen belül is a 
Varsó délnyugati részén húzódó Salomea-Wolica közötti szakaszra, és rámutat, hogy a projekt 
megvalósításával számos érvényben lévő uniós jogszabályt meg fognak sérteni. A petíció 
benyújtója a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a 
nyilvánosság részvételéről szóló 2003/35/EK parlamenti és tanácsi irányelvre, a környezeti 
információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2003/4/EK parlamenti és tanácsi 
irányelvre, a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló 2001/42/EK tanácsi irányelvre, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelvre, a környezeti zaj értékeléséről és 
kezeléséről szóló 2002/49/EK tanácsi irányelvre, valamint a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről 
és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseire 
támaszkodik. A petíció benyújtója következésképpen arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
annak biztosítása érdekében avatkozzon be, hogy a lengyel hatóságok által meghatározott 
útrendszert vessék el, és ehelyett a petíció benyújtójának ügyfele („Przyjazna Droga 721” 
egyesülés) által javasolt útrendszert fogadják el.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
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szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

A petíció 

A petíció a Salomea és Wolica között húzódó S8-as gyorsforgalmi út megépítésével, a 7-es 
úttal történő összeköttetésével, valamint a műszaki infrastruktúra felújításával foglalkozik. A 
projekt helyszíne a lengyelországi Varsó környéke. 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a fent említett beruházás engedélyezési eljárása során a 
lengyel hatóságok több közösségi jogi rendelkezést is megsértettek, nevezetesen az Európai 
Közösséget létrehozó szerződés1 6. és 174. cikkét; a környezettel kapcsolatos egyes tervek és 
programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele 
és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi 
irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv2 2. cikkének (2) bekezdését; a környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről és a 90/313/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. 
január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv3 1. cikkét; a bizonyos tervek és 
programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 
2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv4 1. cikkét, 5. cikkének (1) bekezdését és 
6. cikkének (2) bekezdését; a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv5 2. cikkét; a 
környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv6 1. cikke (1) bekezdésének b)–c) pontjait és 9. cikkét; valamint 
az Aarhusi Egyezmény 6., 7. és 8. cikkét. 

A petíció elemzéséből egyértelműen kitűnik, hogy a petíció benyújtójának fő aggályát a 
megfelelő nyilvános konzultációk hiánya, valamint az alternatívák körültekintő 
megfontolásának elmulasztása képezi. A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy a befektető 
nem vizsgálta meg kellő alapossággal a magdalenkai lakosok által javasolt nyomvonalat 
(amelyet a térségre vonatkozó területhasználati tervben is jóváhagytak). A petíció benyújtója 
azt állítja, hogy a hatóságok a jelek szerint figyelmen kívül hagyják a társadalmi szempontból 
elfogadható és – a petíció benyújtója szerint – a környezetet is kedvezőbben érintő alternatív 
nyomvonalakat. Továbbá a petíció benyújtója azon a véleményen van, hogy a projekt 
jelenleg jóváhagyott helyszíne kedvezőtlen hatást fog gyakorolni a környezetre, azaz a 
tervezett útszakasz a magdalenkai lakosok ingatlanának tőszomszédságában húzódik majd, és 
fák kivágását eredményezi a „Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu” elnevezésű, 
varsói tájjellegű védett területen, ez pedig a közösségi jog, nevezetesen a 92/43/EGK 
irányelv megsértéséhez vezet, az Európai Bíróság C-239/04. sz. Castro Verde ügyben 
nyújtott értelmezése szerint. Ezenkívül a petíció benyújtója azt állítja, hogy az általa 
képviselt szervezettől, valamint Magdalenka önkormányzatától megtagadták „az eljárásban 
                                               
1 HL C 325., 2002.12.24.
2 HL L 156., 2003.6.25., 17–25. o.
3 HL L 41., 2003.2.14., 26–32. o.
4 HL L 197., 2001.7.21., 30–37. o.
5 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
6 HL L 189., 2002.7.18, 12–25. o.
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részt vevő fél” státuszt, jóllehet ebbéli kérésüket jelezték. Végezetül a petíció benyújtója 
kifejti, hogy a nyilvánosság számára nem biztosították a környezettel kapcsolatos 
információkhoz való hozzáférést, ami a 2003/4/EK irányelv megsértésének minősül. 

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban 

A Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy a petícióban felvetett kérdések nyilvántartásba vett 
panaszként már vizsgálat tárgyát képezik, amellyel összefüggésben a Bizottság részletes 
tájékoztatást kért a lengyel hatóságoktól. Az alábbiakban ismertetett elemzés figyelembe veszi 
mind a szóban forgó petícióban nyújtott tájékoztatást, mind pedig a nyilvántartásba vett 
panasz bizottsági vizsgálatával összefüggésben a lengyel hatóságoktól érkezett 
magyarázatokat.

Először is meg kell jegyezni, hogy a petíció benyújtója által felvetett kérdések többsége a 
2009/31/EK irányelvvel, a 2003/35/EK irányelvvel, valamint az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 97/11/EK irányelvvel
módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozik (a továbbiakban: 
KHV-irányelv)1.

- KHV-irányelv: nyilvános konzultációk, az alternatívák elemzése, az eljárásban részt vevő 
félhez kapcsolódó kérdés, az engedélyezési eljárásra vonatkozó információk 

A KHV-irányelv rendelkezései többek között hivatkoznak a környezeti hatásvizsgálat 
elvégzésének szükségességére útépítési projektek esetében (lásd az I. melléklet 7b. pontját).  
Következésképpen az irányelvvel összhangban a kérdéses projektet alá kell vetni az irányelv 
eljárási követelményeinek. 

A nyilvános konzultációk kérdését illetően a KHV-irányelv 6. cikkének (4) bekezdése 
kimondja az alábbiakat: „Az érintett nyilvánosság számára kellő időben hatékony lehetőséget 
kell biztosítani a 2. cikk (2) bekezdésében említett, a környezettel kapcsolatos döntéshozatali 
eljárásokban történő részvételre, ebből a célból, jogosultak észrevételeik és véleményük 
kifejezésre juttatására, amikor a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok számára erre 
minden lehetőség nyitva áll, mielőtt az engedélyezési kérelemről a határozatot meghozzák.” 

A lengyel hatóságok által közölt információk alapján levonható a következtetés, hogy az 
illetékes hatóságok tájékoztatták a nyilvánosságot arról, hogy a szóban forgó információ 
közlésétől számított 21 napon belül benyújthatják észrevételeiket és véleményüket, mind a 
beruházás helyszínére vonatkozó fejlesztési engedély, mind pedig a környezetvédelmi 
engedély kiadása során. Tekintettel arra, hogy a lengyel közigazgatási bíróságok semmisnek 
nyilvánították a helyszínre vonatkozó határozatot, szükségtelen annak kivizsgálása, hogy a 
kérdéses határozat összhangban áll-e a KHV-irányelvben foglalt eljárási követelményekkel. 
Ami a környezetvédelmi engedélyt illeti, az arra vonatkozó határozat elemzéséből világosan 
kitűnik, hogy észrevételek és vélemények benyújtására került sor, többek között a petíció 
                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.



PE431.116v01-00 4/7 CM\800281HU.doc

HU

benyújtója által képviselt „Przyjazna Droga 72” elnevezésű szervezet részéről is. Ugyanakkor 
abból kifolyólag, hogy az említett szervezet észrevételeinek benyújtása a kijelölt határidő 
lejárta után történt, azokat már nem vették figyelembe. A Bizottság véleménye szerint annak 
ténye, hogy a határidő lejárta után benyújtott észrevételeket figyelmen kívül hagyták, nem 
minősül az irányelv 6. cikke (4) bekezdése megsértésének. Tekintve, hogy a hatóságok az 
irányelvben előírtak szerint lehetővé tették a nyilvánosság számára az észrevételek és
vélemények közlését, amikor még erre minden lehetőség nyitva állt, és még mielőtt 
megszületett a fejlesztési engedély iránti kérelemről szóló határozat, a Bizottság a kérdéses 
beruházással összefüggésben nem tudja megállapítani a KHV-irányelv 6. cikke (4)
bekezdésének megsértését. 

Az alternatívák elemzésének kérdését illetően meg kell jegyezni, hogy a KHV-irányelv 5. 
cikkének (3) bekezdése világosan kifejti, hogy milyen információkat köteles szolgáltatni a 
projektgazda egy olyan projekt esetében, amelyet az irányelv követelményeivel összhangban 
környezeti hatásvizsgálatnak kell alávetni. Az irányelv többek között előírja az alábbiak 
benyújtását a projektgazda részéről: „a projektgazda által megvizsgált főbb alternatívák 
áttekintése és a választás főbb okainak megjelölése, figyelembe véve a környezeti hatásokat.” 
A Bizottság számára rendelkezésre álló dokumentumok elemzése alapján levonható a 
következtetés, hogy a kérdéses beruházást illetően a projektgazda benyújtotta a megvizsgált 
alternatívák áttekintését, így a Bizottság e tekintetben nem tudja megállapítani az irányelv 
megsértését. 

Ezenkívül a jelek szerint a petíció benyújtója azt állítja, hogy a befektető megsértette a 
közösségi jogot azáltal, hogy a nyilvános konzultációk során benyújtott alternatívát nem 
vetette alá alapos elemzésnek. A KHV-irányelv azonban nem írja elő, hogy a befektető 
elvégezze a nyilvános konzultációs eljárás során benyújtott alternatívák elemzését. Az 
irányelv 8. cikke értelmében az illetékes hatóságok kötelesek figyelembe venni a konzultációk 
eredményét és az irányelv 5–7. cikkei alapján gyűjtött információkat. A Bizottság megjegyzi, 
hogy a környezetvédelmi engedély elemzéséből világosan kiderül, hogy a hatóságok 
figyelembe vették a nyilvánossággal folytatott konzultációk eredményeit. A környezetvédelmi 
engedély szövegéből továbbá az is látható, hogy a petíció benyújtója által képviselt szövetség 
a szóban forgó eljárás során ugyan benyújtott észrevételeket, ám csak a határidő lejártát 
követően. A Bizottság véleménye szerint a hatóságok azzal kapcsolatos határozata, hogy nem 
veszik figyelembe a határidő lejártát követően benyújtott észrevételeket, nem minősül a 8. 
cikk megsértésének. Következésképpen nem állapítható meg a KHV-irányelv 8. cikkének 
megsértése.

Ami a lengyel hatóságok arra vonatkozó határozatát illeti, hogy a petíció benyújtója által 
képviselt szervezettől megtagadja „az eljárásban részt vevő fél” státuszt, a Bizottság meg 
kívánja jegyezni, hogy az irányelv 1. cikke a következőképpen hangzik: „»érintett 
nyilvánosság«: a 2. cikk (2) bekezdésében említett, a környezettel kapcsolatos döntéshozatali 
eljárásokban érintett vagy valószínűleg érintett, illetve abban érdekelt nyilvánosság; e 
meghatározás alkalmazásában a környezetvédelmet előmozdító és a nemzeti jog szerinti 
követelményeknek megfelelő nem kormányzati szervezeteket érdekeltnek kell tekinteni.” Az 
érintett nyilvánosság fogalma egyebek mellett a KHV- irányelv alábbi két cikkében foglalt 
rendelkezések szempontjából is releváns: a nyilvános konzultációkról szóló 6. cikk (4) 
bekezdése és a bírósági felülvizsgálati eljárásról szóló 10a. cikk. A lengyel jog értelmében a 
nyilvános konzultációk során bárki benyújthat megjegyzéseket és észrevételeket. A 
közigazgatási határozat megfellebbezése érdekében azonban a hatályos lengyel jog 
értelmében a környezetvédelmi engedély kiadásakor egy nem kormányzati szervezetnek –
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mint amilyen a petíció benyújtója által képviselt szervezet is – „az eljárásban részt vevő féllé” 
kell válnia oly módon, hogy a konzultációs eljárás bejelentésétől számított 21 napon belül erre 
vonatkozó kérelmet nyújt be. A Bizottság számára rendelkezésre álló dokumentumok alapján 
úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója által képviselt szervezet beadott egy ilyen jellegű 
kérelmet, csakhogy minderre a határidő lejárta után került sor. E tekintetben a Bizottság meg 
kívánja jegyezni, hogy a lengyel jogban a nem kormányzati szervezetek felülvizsgálati 
eljárásokhoz való hozzáférése tekintetében megállapított indokolatlan korlátozások bizottsági 
jogsértési eljárás tárgyát képezték egy horizontális ügy keretében, amely a lengyel jog KHV-
irányelvben foglalt követelményeknek való meg nem felelésével foglalkozott. A Bizottság 
intézkedésének eredményeképpen a vonatkozó lengyel jogszabály 2008. november 15-i
hatállyal módosult, és a hatályos jogszabály többé nem ír elő korlátozásokat a nem 
kormányzati szervezetek felülvizsgálati eljárásokhoz való hozzáférését illetően. Tekintve, 
hogy a meg nem felelés horizontális ügye megoldódott, a Bizottság ezzel összefüggésben nem 
ítél szükségesnek további intézkedést.  

Ami „az eljárásban részt vevő fél” státusz odaítélésének megtagadását illeti Magdalenka 
önkormányzatától, a Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy a petíció benyújtója által 
szolgáltatott információkból világosan kiderül, hogy a petíció benyújtója megkérdőjelezi ezen 
státusz odaítélésének megtagadását a helyszínre vonatkozó határozat kiadásával kapcsolatos 
eljárással összefüggésben. Ugyanakkor a fentiekben kifejtettek szerint, mivel a helyszínre 
vonatkozó említett határozatot a lengyel közigazgatási bíróságok semmisnek nyilvánították, 
és így az érvénytelen, a Bizottság úgy véli, hogy szükségtelen a szóban forgó határozathoz 
kapcsolódó közigazgatási eljárás egyes elemei megfelelésének vizsgálata. 

Továbbá ami a környezeti információk benyújtásának elmulasztására vonatkozó állítást illeti, 
meg kell jegyezni, hogy jóllehet a petíció benyújtójának állítása kifejezetten általános jellegű, 
a petíció szövegéből úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója kifogásolja az illetékes lengyel 
hatóságok részéről a környezetet érintő döntéshozatali eljárással, valamint a vonatkozó 
közigazgatási határozatok meghozatalával kapcsolatban nyújtott elegendő információ hiányát. 
E tekintetben a Bizottság megjegyzi, hogy a KHV-irányelv 6. cikkének (2) bekezdése szerint 
a nyilvánosságot közzététel vagy más alkalmas módon, például ha rendelkezésre áll, 
elektronikus média útján, tájékoztatják többek között a fejlesztési engedély iránti kérelemről, 
annak tényéről, hogy a projektet környezeti hatásvizsgálati eljárásnak vetik alá, valamint a 
nyilvánosság részvételével kapcsolatos lehetőségek részleteiről. A lengyel hatóságok által 
nyújtott magyarázatok alapján levonható a következtetés, hogy a kérdéses beruházás 
tekintetében teljesültek a KHV-irányelv 6. cikkének (2) bekezdésében foglalt követelmények, 
valamint hogy az irányelv 6. cikkének (2) bekezdésében előírt valamennyi információt 
közölték a nyilvánossággal (közlemények a különböző érintett közigazgatási területeken, 
közlemények az elektronikus kommunikációs eszközök révén). 

Ezenkívül az irányelv 9. cikkének (1) bekezdése arra kötelezi az illetékes hatóságokat, hogy 
tájékoztassák a nyilvánosságot az odaítélt fejlesztési engedély tartalmáról. A lengyel 
hatóságok válaszából világosan kitűnik, hogy az irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében foglalt 
követelmények teljesültek, mivel a kérdéses projektre vonatkozóan hozott határozatokkal 
kapcsolatos információkat a szokásos módon közölték a nyilvánossággal (közlemények a 
különböző érintett közigazgatási területeken, közlemények az elektronikus kommunikációs 
eszközök révén). Összefoglalásképpen, a Bizottság nem tudja levonni azt a következtetést, 
hogy a lengyel hatóságok nem teljesítették az irányelvben foglalt alapvető követelményeket 
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arra vonatkozó kötelezettségüket illetően, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot a környezetet 
érintő döntéshozatali folyamat kezdetéről, illetve a fejlesztési engedély kiállításáról. 

- Élőhelyvédelmi irányelv: a „varsói tájjellegű védett területre” gyakorolt esetlegesen 
kedvezőtlen hatások

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a beruházás jelenlegi formában történő engedélyezése a 
természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 
92/43/EGK irányelv (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) 2. cikkének megsértését 
eredményezi. A 2. cikk (1) bekezdése meghatározza az irányelv célját (pl. az irányelv a 
természetes élőhelyek, valamint vadon élő állatok és növények védelmével hozzájárul a 
biológiai sokféleség biztosításához a tagállamok európai területén belül). A 2. cikk (2) 
bekezdése rendelkezik a szóban forgó irányelvnek megfelelően hozott intézkedésekről, 
amelyek célja a természetes élőhelyek, valamint vadon élő állat- és növényfajok kedvező 
védettségi helyzetének fenntartása vagy helyreállítása. Az irányelv 2. cikkének (3) bekezdése 
előírja, hogy az irányelvnek megfelelően hozott intézkedések figyelembe veszik a gazdasági, 
társadalmi és kulturális igényeket, valamint a regionális és a helyi sajátosságokat is. 
A kapott tájékoztatás alapján a Bizottság a kérdéses beruházással összefüggésben nem tudja 
megállapítani az élőhelyvédelmi irányelv 2. cikkének megsértését. 
Ami a projekt által a „varsói tájjellegű védett területre” gyakorolt esetlegesen kedvezőtlen 
hatásokat illeti, ami a petíció benyújtója szerint az Európai Bíróság fent említett Castro Verde
ügyben ismertetett ítélkezési gyakorlatának megsértését eredményezi majd, a Bizottság 
hangsúlyozni kívánja az alábbiakat:
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 (…) akár önmagában, akár pedig 
más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz arra.” Az irányelv 6. 
cikkének (4) bekezdése meghatározza az egyes projektek kivételes engedélyezésének 
feltételeit azokban az esetekben, amikor megállapították a területre gyakorolt kedvezőtlen 
hatások valószínűségét. A Castro Verde ügyben az Európai Bíróság úgy ítélkezett, hogy 
amikor egy tervet vagy projektet az irányelv 6. cikkének (4) bekezdése alapján hajtanak 
végre, azt függővé kell tenni attól a feltételtől, hogy igazolni szükséges az alternatív 
megoldások hiányát. 

Meg kell jegyezni, hogy a tájjellegű védett területek a nemzeti szinten megvalósuló védelem 
egy formáját képezik, ezért az élőhelyvédelmi irányelvből fakadó, a 6. cikk (3) és (4) 
bekezdésében foglalt eljárási követelmények ezen területekre nem alkalmazandók. Így 
egyértelmű, hogy a szóban forgó petícióban említett projekt semmiképpen sem tartozik a C-
239/04. sz. Castro Verde ügyben született ítélet hatálya alá, amelyre a petíció benyújtója 
hivatkozik. Ugyanezen okból a kérdéses beruházást engedélyező eljárással összefüggésben 
sem állapítható meg a 6. cikk (3) és (4) bekezdésének megsértése. 
- Egyéb jogi rendelkezések 

Ami azon egyéb jogi rendelkezéseket illeti, amelyek megsértésére a petíció benyújtója szerint 
sor kerül, a rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság nem talált a közösségi jog 
megsértésére utaló jelet a kérdéses beruházással összefüggésben. 
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Következtetések 

Tekintve, hogy a petícióban felvetett kérdésekkel összefüggésben nem állapítható meg a 
közösségi jog megsértése, illetve ha megállapítható is, a meg nem feleléssel kapcsolatos 
problémák már megoldódtak a Bizottság horizontális intézkedésének köszönhetően, ezért a 
Bizottság nem tervezi, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 226. cikke alapján 
jogsértési eljárást indít Lengyelországgal szemben.  


