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Tárgy: A Danuta Cesarska, lengyel állampolgár által az Ursynów környezetvédelmi 
szervezet nevében benyújtott, 0884/2007. számú petíció a Varsó külvárosán, 
Ursynów-on áthaladó A2-es autópálya tervezett szakaszáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a lengyel hatóságok azon terve ellen tiltakozik, hogy az A2-es autópálya 
– amely végül biztosítja majd a lengyel–német határ és a lengyel–fehérorosz határ közötti 
összeköttetést – tervezett meghosszabbításának útvonala Varsó Ursynów külvárosán haladna 
át. Ezenkívül megjegyzi, hogy Varsó ezen területének – amely több autópálya találkozásának 
csomópontja – forgalmi szintje már így is jelentős, ami rendkívül kedvezőtlenül befolyásolja a 
környezetet. Mivel az illetékes hatóságok nem vették figyelembe az érintett polgárok 
tiltakozását, a petíció benyújtója az Európai Parlament beavatkozását kéri annak biztosítása 
érdekében, hogy megváltoztassák az autópálya-szakasz tervezett útvonalát, valamint a szóban 
forgó autópálya-építési projekt esetében betartsák az uniós környezetvédelmi jogszabályokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. június 18.

A petícióban öt panasz szerepel a varsói térségben nemzetközi közlekedési folyosók részét 
képező új közutak, az úgynevezett „varsói közlekedési csomópont” megépítését illetően. A 
petíció benyújtója a fent említett panaszok szerzői nevében kéri a panaszok együttes 
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vizsgálatát, mivel ezek mind a varsói térség közlekedési útvonalainak stratégiai tervezésével 
kapcsolatosak. A petíciók ilyen módon a következő panaszokból állnak:

 Panasz a „Stowarzyszenie Sasiedzkie” nevében a varsói déli elkerülő útról az opaczi 
csomóponttól a lotniskói csomópontig tartó szakaszon;

 Panasz az A2 autópálya fekvéséről a wilanowi körzetben;
 Panasz a varsói déli elkerülő útról a patriotowi, illetve a lubelskai csomópont közötti 

szakaszon;
 Panasz a „Stowarzyszenie na rzecz obwodnicy” nevében az Armii Krajowej és a 

Torunska útvonalak korszerűsítéséről;
 Panasz az S-8 gyorsforgalmi útról a Lazurowa út és a Prymasa Tysiaclecia út közötti 

szakaszon.

A petíció benyújtója szerint a lengyel hatóságok úgy határoztak, hogy végrehajtják a varsói 
közlekedési csomópont „városi” alternatíváját, ami károsabb társadalmi és gazdasági 
kihatásokkal járt, mint a projekt „városon kívüli” alternatívája. A petíció benyújtója szerint a 
PM10- és nitrogén-dioxid koncentráció határértékeit máris túllépik Varsó területén, és a 
projekt tovább ronthatja a levegő minőségét.

A Bizottság nem rendelkezik információval ezeket a projekteket illetően. A tagállamok 
feladata területükön a projektek kiválasztása, előkészítése és végrehajtása, az alkalmazandó 
közösségi rendelkezésekben megállapított hatásköröknek megfelelően, továbbá a Bizottság 
ezekkel kapcsolatos tájékoztatása. A Bizottság szerepe az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés 211. cikkével összhangban annak biztosítása, hogy a tagállamok tiszteletben tartsák 
az EK jogát.  

A petíció benyújtója által adott információkra alapozva a Bizottság külön-külön értékelte a 
fent említett panaszok mindegyikét az EK irányelveinek való megfelelés tekintetében, és 
megvizsgálta különösen a „varsói közlekedési csomópont” átfogó koncepcióját jelentő, fent 
említett projektek mindegyike által kifejtett halmozott hatást.

A környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv1 (KHV-irányelv)

A petíció benyújtója által említett projektek a KHV-irányelv I. vagy II. melléklete alá 
tartozhatnak, és a következő hivatkozások alkalmazandók:

 I. melléklet, 7. pont, c) alpont: „Négy vagy ennél több sávos új utak építése, vagy 
meglévő, egy vagy két sávos utak áthelyezése és/vagy kiszélesítése négy vagy több 
sávossá, akkor ha az új vagy átalakított vagy kiszélesített útszakasz egybefüggően 
legalább 10 km hosszú vagy annál hosszabb”;

 II. melléklet, 10. pont, e) alpont: „Utak, kikötők és kikötői létesítmények építése, ideértve 
a halászkikötőket is (az I. mellékletben nem szereplő projektek)”.

                                               
1 A Tanács 97/11/EK irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14., 5. o.) és a 2003/35/EK irányelvvel (HL L 156., 
2003.6.25., 17. o.) módosított 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról (KHV-irányelv) (HL L 175., 1985.7.5., 40. o.)
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Az irányelv I. melléklete szerinti projektek tekintetében kötelező KHV-t kell végezni; míg a 
II. melléklet szerinti projekteknél a tagállamoknak eseti vizsgálat alapján, illetve 
küszöbértékek vagy kritériumok szerint meg kell határozniuk, hogy a projekttel kapcsolatosan 
szükséges-e a vizsgálat az irányelv III. mellékletében megállapított alkalmazandó kiválasztási 
kritériumok figyelembevételével a projekt által a környezetre gyakorolt, valószínűsíthetően 
jelentős hatások miatt (úgynevezett „vizsgálat”). Ha a tagállami hatóságok úgy határoznak, 
hogy a projekt valószínűleg komoly hatással lesz a környezetre, környezeti hatásvizsgálatot 
kell végezni. KHV esetén a projekteknek mind a közvetlen, mind a közvetett hatásaival 
foglalkozni kell, és a fejlesztő által az illetékes hatóságoknak benyújtott környezeti 
információk között szerepelnie kell a javasolt projekt valószínűsíthető komolyabb hatásai 
leírásának, ideértve adott esetben a halmozódó hatásokat is. Emellett a KHV-eljárásban az 
állami és más hatóságokkal folytatott konzultációkat is érintheti a saját környezetvédelmi 
feladataik ellátása, és a fejlesztési hozzájárulásra vonatkozó határozatnak figyelembe kell 
vennie a fenti konzultációk eredményeit, illetve a fejlesztő által az illetékes hatóságoknak a 
KHV-eljárás keretében adott információkat. A fejlesztési engedély megadására vagy 
elutasítására vonatkozó határozatot végül nyilvánosságra kell hozni.

A petíció benyújtója által adott információk szerint a következő három projekttel 
kapcsolatosan került sor KHV-re: a varsói déli elkerülő út az opaczi és a lotniskói csomópont 
között, a varsói déli elkerülő út a patriotowi és a lubelskai csomópont között, továbbá az S-8 
gyorsforgalmi út a Lazurowa út és a Prymasa Tysiaclecia út között Varsóban. A petíció 
benyújtója szerint az elvégzett KHV-kat megbízhatatlan adatokra alapozták, azonban 
véleményét nem indokolta. Nincs arról információ, hogy a fennmaradó két projekt kapcsán 
sor került-e KHV-eljárásra.

Az S-8 gyorsforgalmi út Lazurowa út és Prymasa Tysiaclecia út közötti szakaszát illetően a 
petíció benyújtója szerint az út műszaki paramétereit a fekvésre vonatkozó határozatot 
követően módosították. Lengyelországban a fekvésre vonatkozó határozatot a KHV-t 
követően hozzák. A II. melléklet 13. pontja szerint „Az I. és II. mellékletben felsorolt már 
engedélyezett, kivitelezett vagy kivitelezés alatt lévő projektek bármely olyan 
megváltoztatása vagy bővítése” esetén, „amelynek jelentős ártalmas hatása van a 
környezetre”, vizsgálatot kell végezni annak meghatározása érdekében, hogy a műszaki 
paraméterek megváltoztatása jelentősen kedvezőtlen hatással van-e a környezetre. Nincs arról 
információ, hogy az illetékes hatóságok végeztek-e ilyen vizsgálatot.

Levegőminőség

A levegőminőség értékelésére és kezelésére vonatkozó általános rendelkezéseket a 96/62/EK 
keretirányelv1 írja elő, egyes szennyező anyagokra, többek között a PM10-re vonatkozóan 
pedig egyedi rendelkezések találhatók az első származékos irányelvben, a 1999/30/EK-ban2. 
Az utóbbi irányelv szerint a PM10 határértékei 2005. január 1-jétől kötelezőek. A nitrogén-
dioxid határértékei 2010. január 1-jétől kötelezőek3. 
                                               
1 HL L 296., 1996.11.21., 55. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított 
irányelv. 
2 HL L 163., 1999.6.29., 41. o. A 2001/744/EK bizottsági határozattal (HL L 278., 2001.10.23., 35. o.) 
módosított irányelv.
3  A Közösség 2008. április 14-én új irányelvet fogadott el a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról 
(még nem tették közzé), amely felváltja a 96/62/EK irányelvet és ennek származékos irányelveit.
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A Bizottság Lengyelországtól hivatalos értékelési adatokat kapott, és a varsói 
agglomerációban máris elismert tény a PM10 túllépése. A túllépések számában és az átlagos 
szintben 2005-ben és 2006-ban nem volt jelentős változás. Bejelentették továbbá a nitrogén-
dioxid magas éves koncentrációját is, amely jóval túllépte a 2010-ben elérendő határértéket. A 
lengyel hatóságok tervet készítettek a levegőminőség romlásának mérséklésére, és ezt 
megküldték a Bizottságnak. A tagállami illetékes hatóságok feladata a tervben szereplő 
intézkedések meghatározása. A 96/62/EK irányelv 8. és 11. cikkével összhangban a 
Bizottságot tájékoztatják a tervek és a programok végrehajtásáról, és az rendszeresen 
megvizsgálja az elért előrehaladást, a Bizottság azonban nem rendelkezik hatáskörrel egyedi 
szennyezéscsökkentési intézkedések megtételének megkövetelésére az említett tervek 
keretében.  

A PM10 határértékek be nem tartását illetően a Bizottság kérte az érintett tagállamokat 2007 
októberében, hogy adjanak további részletesebb információkat arról, hogy a tagállamok 
milyen intézkedéseket kívánnak megtenni az említett határértékek elérése érdekében. 

Az említett levelekre adott válaszok technikai értékelése most folyik, ideértve a 
Lengyelországtól 2008. január 17-én kapott választ is. A Bizottság az említett elemzés alapján 
eldönti, hogy milyen további lépések szükségesek. Az említett határozatban figyelembe 
veszik továbbá a környezeti levegő minőségéről és a „Tisztább levegőt Európának” 
elnevezésű programról szóló új irányelvet is, amely május közepén kellett, hogy hatályba 
lépjen. A lengyel hatóságok válaszukban kifejezetten hivatkoztak a közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésére, ideértve a körgyűrűt is, a „forgalom ésszerűsítése” és ilyen módon a jobb 
levegőminőséghez való hozzájárulás érdekében. Ez azonban nem elég specifikus ahhoz, hogy 
lehetővé tegye a kérdéses projekt kedvező vagy kedvezőtlen hatásának meghatározását. 

A Bizottság mindenesetre arra számít, hogy egy ilyen volumenű infrastrukturális fejlesztést 
megfelelően tükrözik majd az alkalmazandó levegőminőségi tervek, és hogy valamennyi 
megfelelő intézkedést megtesznek a hatályos és a soron következő uniós levegőminőségi 
határértékeknek való megfelelés érdekében. 

Következtetések 

A benyújtott információk alapján jelenleg nem állapítható meg a KHV-irányelv megsértése. 
Amennyiben a petíció benyújtója részletes információkat ad, amelyek alapján a Bizottság 
értékelheti a problémákat a fent említett irányelv vonatkozásában, a Bizottság kivizsgálhatja a 
kérdést.  

A tagállamok illetékes hatóságainak feladata annak eldöntése, hogy milyen intézkedéseket 
alkalmazzanak a légszennyezés elleni küzdelem érdekében. A Bizottság rendszeresen 
ellenőrzi a tervek vagy programok végrehajtását a légszennyezés terén elért előrehaladás és a 
légszennyezés tendenciáinak vizsgálata keretében.

Ami az 1999/30/EK irányelvben meghatározott határértékeket illeti, a Bizottság megjegyzi, 
hogy a varsói agglomerációban a PM10 határértékeket 2005-ben és 2006-ban túllépték. A 
Bizottság értékeli a Lengyelország által a PM10 túllépés tekintetében adott információkat, és 
az említett értékelés és az új levegőminőségi irányelv rendelkezései alapján megfelelő 
intézkedéseket tesz.
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4. A Bizottságtól kapott további válasz: 2009. január 30.

A petíció benyújtója által 2008 szeptemberében adott kiegészítő tájékoztatás öt projektre 
vonatkozik, amelyek a „varsói közlekedési csomópontot” képezik. A Bizottság alaposan 
megvizsgálta a benyújtott információkat, és az alábbi észrevételeket kívánja tenni az egyes 
projektekkel kapcsolatban.

S-17 gyorsforgalmi út (az úgynevezett varsói keleti elkerülő út)

A Bizottság megállapította, hogy a szóban forgó projektet környezeti hatásvizsgálati (KHV) 
eljárásnak vetették alá, amelynek keretében elvégezték a lehetséges helyszínek átfogó 
elemzését, valamint tiszteletben tartották a környezeti hatásvizsgálat KHV-irányelvben1 előírt 
kulcsfontosságú elemeit. A KHV eljárást a környezeti feltételekről szóló határozat 
véglegesítette, amelyet a Mazóviai Vajdaság 2007. október 19-én tett közzé.

Az S-7 gyorsforgalmi útnak az S-8 gyorsforgalmi úttal létrejött csomóponttól kiinduló 
szakasza

A Mazóviai Vajdaság jelenleg végzi az S-7 gyorsforgalmi úttal kapcsolatos környezeti 
hatásvizsgálatot. A szóban forgó eljárás még folyamatban van, és nincs arra utaló bizonyíték, 
hogy azt nem a KHV-irányelvben foglalt követelményeknek megfelelően hajtják végre.

Az S-8 gyorsforgalmi útnak az A-2 autópályával létrejött konotopai csomóponttól a 
powazkowskai csomópontig terjedő szakasza

A projektet két szakaszra osztották: I. szakasz – az A-2 autópályával létrejött konotopai 
csomóponttól a lazurowai csomópontig; és II. szakasz – a lazurowai csomóponttól a Prymasa 
Tysiaclecia-i csomópontig. A fejlesztő az út első szakaszára vonatkozóan 2004. január 7-én, a 
második szakaszra vonatkozóan pedig 2004. augusztus 26-án nyújtotta be a Mazóviai 
Vajdasághoz a helyszín elbírálása iránti kérelmét. Következésképpen az út első szakaszával 
kapcsolatos engedélyezési eljárást a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv lengyelországi 
hatálybalépését (azaz 2004. május 1-jét) megelőzően kezdeményezték. Ebből adódóan a 
szóban forgó esetben a KHV-irányelv nem alkalmazandó, és ezzel összefüggésben nem 
állapítható meg jogsértés. Ugyanakkor az út második szakaszát illetően az engedélyezési 
eljárást az irányelv hatálybalépését követően indították el, ezért e tekintetben az irányelv teljes 
mértékben alkalmazandó. 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a helyszínre vonatkozó határozatot megelőzően 
elkészített környezeti jelentés nem terjedt ki a lehetséges helyszínek vizsgálatára. A Bizottság 
meg kívánja jegyezni, hogy a fejlesztő részéről az illetékes hatóságoknak nyújtandó 
tájékoztatás magában foglalja „a projektgazda által megvizsgált főbb alternatívák áttekintését, 
és a választás főbb okainak megjelölését, figyelembe véve a környezeti hatásokat.” Az 
illetékes nemzeti hatóságoknak az engedélyezési eljárás során figyelembe kell venniük a 
konzultációk eredményeit, valamint az 5., 6. és 7. cikk szerint összegyűjtött információkat 

                                               
1 A Tanács 97/11/EK irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14., 5. o.) és a 2003/35/EK irányelvvel (HL L 156., 

2003.6.25., 17. o.) módosított 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról (KHV-irányelv) (HL L 175., 1985.7.5., 40. o.).
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(ideértve az alternatívák áttekintését is). A Bizottság a továbbiakban kapcsolatba lép a lengyel 
hatóságokkal annak érdekében, hogy tisztázza az alternatív helyszínekkel összefüggésben 
nyújtott információkat, valamint azt, hogy ezen információk figyelembevétele milyen 
mértékben valósult meg a szóban forgó esetben. 

Ami a KHV eljárás keretében tartandó nyilvános konzultációk hiányát illeti az utakra 
(ideértve az S-8 gyorsforgalmi utat is) vonatkozó építési engedélyek kiállításának 
szakaszában, amelyet az utakról szóló különleges törvény szabályoz, a Bizottság arról kívánja 
tájékoztatni a petíció benyújtóját, hogy a szóban forgó rendelkezés nem áll összhangban a 
KHV-irányelvvel. A Bizottság ezt az elemet belefoglalta a Lengyel Köztársaságnak (az EK-
Szerződés 226. cikke értelmében) küldött, 2007. június 27-i, indokolással ellátott 
véleményébe, amelynek tárgyát a 85/337/EGK (módosított) irányelvnek a lengyel jogba 
történő nem megfelelő átültetése képezte, többek között az alábbi szempontok tekintetében: 
az érintett lakosság fogalma (1. cikk (2) bekezdés), a nyilvánosság tájékoztatása (6. cikk (2) 
bekezdés), a döntéshozatalban való hatékony részvétel (6. cikk (4) bekezdés) és a 
felülvizsgálati eljáráshoz való jog (10a. cikk). A szóban forgó jogsértési eljárás 
eredményeképpen a lengyel hatóságok új törvényt dolgoztak ki, amely átültette az irányelv 
követelményeit, ideértve a nyilvánosság bevonására vonatkozó rendelkezéseket is. A törvény 
2008. november 15-én lépett hatályba. 

Ami a Varsó területén és a varsói térség közelében húzódó S-8 gyorsforgalmi úttal 
kapcsolatos stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) hiányát illeti, a Bizottság meg kívánja 
jegyezni, hogy az SKV-irányelv1 azon tervekre és programokra alkalmazandó, amelyek 
megfelelnek az irányelv 2. és 3. cikkében meghatározott feltételeknek. Amennyiben az S-8 
gyorsforgalmi út Varsó területén húzódó szakasza olyan közlekedési terv vagy program része, 
amely megfelel az irányelv 2. és 3. cikkében foglalt kritériumoknak, az ilyen tervet vagy 
programot stratégiai környezeti hatásvizsgálatnak kell alávetni. Az egyéni projektek – mint 
például az útépítéssel kapcsolatosak – a KHV-irányelv hatálya alá tartoznak.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az S-8 útra vonatkozó közigazgatási eljárás nem vette 
figyelembe a varsói légszennyezéssel kapcsolatos feltételeket, kiváltképpen a porra (PM10) és 
a nitrogén-dioxidra vonatkozó értékeket. Ami a PM10-et illeti, a Bizottsághoz érkezett egy 
hasonló panasz azzal kapcsolatban, hogy Varsó városában a levegő porral (PM10) való 
szennyezettsége meghaladja az 1999/30/EK irányelv2 III. mellékletében meghatározott 
határértékeket. Az Európai Bizottság leveleket küldött Lengyelországnak, amelyekben 
magyarázatot kért a helyzet javítása érdekében végrehajtott intézkedésekkel kapcsolatban. Azt 
is meg kell jegyezni, hogy a levegő minőségének szabályozása terén 2008. június 11-én új 
irányelv (2008/50/EK3) lépett hatályba. Az új irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, 
hogy az irányelvben meghatározott bizonyos határértékek alkalmazása tekintetében hosszabb 
határidőt érvényesítsenek, amiről a Bizottságot tájékoztatják. Lengyelország kifejezte abbéli 
szándékát, hogy éljen az irányelvben biztosított eltéréssel, és azt 2008. október 31-i levelében 
kérelmezte. Az irányelv értelmében a Bizottságnak kilenc hónap áll rendelkezésére az 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és programok 

környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (SKV-irányelv) (HL L 197., 2001.7.21., 30. o.).
2 A Tanács 1999. április 22-i 1999/30/EK irányelve a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra 

és nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekről (HL L 163., 1999.6.29., 41. o.).
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. május 21-i 2008/50/EK irányelve a környezeti levegő minőségéről és 

a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról (HL L 152., 2008.6.11., 1. o.).
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értesítés mérlegelésére, amely több feltételhez is kötött, ideértve egy levegőminőségi terv 
kidolgozását, amely bemutatja, hogy milyen módon kívánják megvalósítani a határértékek 
betartását.

Ami azt az állítást illeti, miszerint nem vették figyelembe a nitrogén-dioxid által okozott 
légszennyezést, a levegőminőségről szóló hatályos 1999/30/EK irányelv II. melléklete (és az 
új irányelv XI. melléklete) arra kötelezi a tagállamokat, hogy 2010. január 1-jéig érjék el a 
nitrogén-dioxidra vonatkozó határértékeket az emberi egészség védelme érdekében.
Következésképpen az Európai Bizottságnak nem áll módjában olyan intézkedéseket hozni, 
amelyek az irányelvben meghatározott értékek ellenőrzésére irányulnak a szóban forgó 
időpontot megelőzően.

Ami a megfigyelési pontok elhelyezkedését illeti, a levegőminőségről szóló új irányelv 
(valamint a régi 1999/30/EK irányelv is) kritériumokat határoz meg az egyes zónákban és 
agglomerációkban működő mintavételi pontok minimális számának megállapítására (V. 
melléklet) és elhelyezkedésére vonatkozóan (III. melléklet). Az emberi egészség védelmének 
érdekében kialakított mintavételi pontokat úgy kell elhelyezni, hogy azok adatokat nyújtsanak 
a zónákon és agglomerációkon belül azon területekről, ahol a lakosság közvetlenül vagy 
közvetve valószínűleg a legnagyobb koncentrációnak van kitéve, valamint a zónákon és az 
agglomerációkon belüli azon egyéb területek szintjeiről, amelyek a lakosság expozíciójának 
vonatkozásában általában véve reprezentatívak. A Lengyelország által a Bizottsághoz 
benyújtott hivatalos adatok alapján a varsói agglomeráció hat működő mintavételi ponttal 
rendelkezik a nitrogén-dioxid (NO2), továbbá tizenegy mintavételi ponttal a por (PM10) és két 
mintavételi ponttal a PM2,5 koncentrációjának mérésére. A mintavételi pontok említett száma 
megfelel a jogszabályban előírt követelménynek, amely az 1,5–2 millió lakosú agglomerációk 
esetében legalább öt működő mintavételi pontot ír elő az NO2 és hét mintavételi pontot a por 
(a PM10 és a PM2,5 esetében együttvéve) vonatkozásában. Annak érdekében, hogy az egyes 
zónák és agglomerációk területén hatékonyan valósulhasson meg a levegőminőség felmérése, 
a tagállamok feladata meghatározni a mintavételi pontok megfelelő elhelyezkedését, 
biztosítva legalább egy városi hátterű megfigyelő állomás, valamint egy közlekedési 
helyszínen elhelyezett mérőállomás működését. A rendelkezésre álló hivatalos adatok alapján 
az Európai Bizottság nem talált a közösségi jogszabályok megsértésére utaló jelet. 

A-2 autópálya a Mazóviai Vajdaság területén

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Lodzkie Vajdaság határától a konotopai csomópontig 
terjedő A-2 autópályát négy szakaszra osztották, és azt négy különálló helyszíni határozatnak, 
valamint KHV eljárásnak vetették alá. A petíció benyújtója szerint a KHV eljárások nem 
vették figyelembe az autópálya által a környezetre összességében gyakorolt hatást. A 
Bizottság a jövőben felveszi a kapcsolatot a lengyel hatóságokkal annak kivizsgálása 
érdekében, hogy miként valósult meg az autópálya halmozott hatásainak felmérése.

A varsói közlekedési csomópontnak az I., II. és VI. páneurópai közlekedési folyosókkal 
összefüggésben történő fenntartható fejlesztéséről szóló megvalósíthatósági előtanulmányt az 
ISPA alapból társfinanszírozták (2000/PL/P/PA/002). A közösségi jogszabályok értelmében 
nem áll fenn KHV vagy SKV elvégzésére irányuló kötelezettség a tanulmány tekintetében.

A konotopai csomóponttól az A-2 autópályával létrejött lubelskai csomópontig terjedő S-2 
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gyorsforgalmi út (az úgynevezett varsói déli elkerülő út)

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a projektet három szakaszra osztották, valamint hogy az 
út első két szakaszának (azaz az első szakasznak: konotopai csomópont – repülőtéri 
csomópont és a második szakasznak: repülőtéri csomópont – pulawskai csomópont) 
elhelyezkedésére vonatkozóan hozott határozatokat nem előzte meg KHV-eljárás. A Bizottság 
a jövőben felveszi a kapcsolatot a lengyel hatóságokkal annak érdekében, hogy kivizsgálja a 
projekt felszabdalásának okait, valamint a KHV-irányelv betartását a 2. cikk, illetve a 4. cikk 
(1) bekezdése és az 5–9. cikk vonatkozásában.

Következtetések

A varsói keleti elkerülő úttal és az S-7 gyorsforgalmi úttal kapcsolatban nyújtott tájékoztatás 
alapján a Bizottságnak nincs oka azt feltételezni, hogy a szóban forgó projektek esetében nem 
megfelelő módon alkalmazzák a közösségi jogszabályokat. 

Ami a fennmaradó három projektet illeti – az A-2 autópálya a Mazóviai Vajdaság területén; 
az S-8 gyorsforgalmi útnak a lazurowai csomóponttól a Prymasa Tysiaclecia-i csomópontig 
terjedő szakasza; valamint az S-2 gyorsforgalmi útnak a konotopai csomóponttól a lubelskai 
csomópontig terjedő szakasza –, a Bizottság a jövőben kiegészítő tájékoztatást kér a lengyel 
hatóságoktól annak érdekében, hogy kivizsgálhassa a petíció benyújtója által felvetett 
kérdéseket.

4. A Bizottságtól kapott további válasz: 2009. július 7.

2008. december 4-én a Bizottság feljegyzést küldött a lengyel környezetvédelmi 
minisztériumnak, és tájékoztatást kért a következő projektek KHV-irányelvnek való 
megfelelésével kapcsolatban: 
 az A-2 autópálya a Mazóviai Vajdaság területén; 
 az S-8 gyorsforgalmi útnak a lazurowai csomóponttól a Prymasa Tysiaclecia-i 

csomópontig terjedő szakasza; továbbá 
 az S-2 gyorsforgalmi útnak a konotopai csomóponttól a lubelskai csomópontig terjedő 

szakasza.  

A Bizottság 2009. május 15-én kapott választ a fent említett feljegyzésre. A lengyel választ 
terjedelmes dokumentáció kísérte, köztük a környezetvédelmi jelentések és az igazgatási 
határozatok másolatai. A Bizottság jelenleg értékeli a választ és a dokumentációt, és 
tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az értékelés eredményeiről.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. január 22.

A Bizottság elkészítette a lengyel hatóságoktól 2009. május 15-én beérkezett válasz és a 
mellékelt dokumentáció értékelését, amelyek az alábbi projektek KHV-irányelvnek1 való 
                                               
1 A 97/11/EK (HL L 73., 1997.3.14., 5. o.) és a 2003/35/EK (HL L 156., 2003.6.25., 17. o.)irányelvvel 
módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK 
tanácsi irányelv (KHV-irányelv), (HL L 175., 1985.7.5., 40. o.)
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megfelelésével foglakoznak:

 az A-2 autópálya a Mazóviai Vajdaság területén; 
 az S-8 gyorsforgalmi útnak a lazurowai csomóponttól a Prymasa Tysiaclecia-i 

csomópontig terjedő szakasza; továbbá 
 az S-2 gyorsforgalmi útnak a konotopai csomóponttól a lubelskai csomópontig terjedő 

szakasza 
A bizottsági értékelés következtetései az alábbiakban olvashatók. 

 A-2 autópálya a Mazóviai Vajdaság területén

Ami a petíció benyújtójának arra vonatkozó állítását illeti, hogy az autópályának a Lodzkie 
Vajdaság határától a konotopai csomópontig terjedő nyomvonalát négy szakaszra osztották, és 
ezért nem mérték fel az autópálya egészének környezetre gyakorolt hatásait, e tekintetben a 
Bizottság nem talált a KHV-irányelv megsértésére utaló jelet. A lengyel hatóságok által 
benyújtott magyarázatok alapján úgy tűnik, hogy az autópályát valóban több szakaszra 
osztották, és az egymást követő szakaszokra vonatkozóan négy különböző helyválasztási 
határozatot hoztak. Ugyanakkor, bár az autópályát műszaki okokból felosztották, egyetlen 
környezeti jelentés készült, amely a Lodzkie Vajdaság határától a konotopai csomópontig 
húzódó teljes projekt környezeti hatásainak felmérésére kiterjedt. Ezt a környezeti jelentést 
felhasználták a KHV eljárásokban is, amelyekre a fent említett helyválasztási határozatok 
kiadását megelőzően került sor. Ezen felül az engedélyezési eljárás következő (azaz a 
környezeti feltételekről szóló határozatra irányuló) szakaszában kidolgozott környezeti 
jelentés szintén az autópálya egészével foglalkozik. 

Az S-8 gyorsforgalmi útnak a lazurowai csomóponttól a Prymasa Tysiaclecia-i csomópontig 
terjedő szakasza 

Először is a Bizottság arra kíván rámutatni, hogy a projekttel kapcsolatos helyválasztási 
határozatra vonatkozó eljárást 2004. augusztus 26-án kezdeményezték. Mivel a tagállamok 
legkésőbb 2005. június 25-ig voltak kötelesek átültetni a 2003/35/EK irányelv módosításait 
nemzeti jogukba, az említett irányelv rendelkezései a szóban forgó projektre nem 
alkalmazandók. 

Ami a petíció benyújtójának arra vonatkozó állításait illeti, hogy a helyválasztási határozatot 
megelőzően készített környezeti jelentés nem tartalmaz alternatívákat, a Bizottság 
megállapította, hogy a környezeti jelentésben szerepel egy 2000-ben kidolgozott korábbi 
tanulmányra való hivatkozás („A 2. és 17. sz. országút poznani irányú, alternatív nyugati 
lehajtó ágainak összehasonlító műszaki értékelése”). Az említett tanulmány két lehetséges 
nyomvonal elemzését tartalmazza: első lehetőségként szerepel az „Armii Krajowej” 
nyomvonal folytatása a Varsó városára vonatkozó területfejlesztési tervben foglalt közúti 
folyosó részeként; a második lehetőség pedig „A Varsó fejlesztésére vonatkozó feltételek és 
iránymutatások elemzése” című dokumentumban javasoltak szerint Konotopától nyugatra az 
észak–déli nyomvonal folyosóját követné. E tanulmány eredményei alapján a projektgazda az 
első lehetőséget választotta ki a fejlesztés és a környezeti jelentés tárgyául, amelyet a 
helyválasztási határozathoz készítettek azzal a céllal, hogy felmérjék az adott alternatíva 
környezetre gyakorolt hatásait. A korábbi közleményben említettekkel összhangban a 
Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy a 97/11/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK 
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irányelv 5. cikkének (3) bekezdése az alábbiak benyújtására kötelezi a projektgazdát: „a 
projektgazda által megvizsgált főbb alternatívák áttekintése, és a választás főbb okainak 
megjelölése, figyelembe véve a környezeti hatásokat.” A Bizottság véleménye szerint a 
környezeti jelentésben foglalt információk a jelek szerint megfelelnek az említett 
követelménynek, azaz áttekintést nyújtanak a megvizsgált alternatívákról és ismertetik az első 
lehetőség kiválasztásának okait, ezért nem állapítható meg az irányelvben foglalt 
követelmények megsértése. 

Ami a helyválasztási határozat azzal kapcsolatos tájékoztatási hiányosságait illeti, hogy 
miként került sor a nyilvános konzultációk során tett észrevételek figyelembevételére, továbbá 
a vonatkozó irányelv 8. cikkének megsértésére irányuló vádakat illetően, a Bizottság a lengyel 
hatóságok által szolgáltatott dokumentumok alapján nem talált jogsértésre utaló jelet. Meg 
kell említeni, hogy a 97/11/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv 8. cikke előírja a 
konzultációk eredményeinek figyelembevételét az engedélyezési eljárás során. Ezenkívül a 9. 
cikk (1) bekezdése kimondja, hogy az engedély megadásáról szóló döntés meghozatala után 
az illetékes hatóságok tájékoztatják a nyilvánosságot többek között „a döntés tartalmáról és az 
ahhoz kapcsolódó esetleges feltételekről”, valamint „a főbb okokról és mérlegelt tényezőkről, 
amelyek alapján a döntést meghozták.” A helyválasztási határozatban pedig valóban az áll, 
hogy az illetékes hatóság gondoskodott a nyilvánosság részvételéről, és elemezte az eljárás 
során beérkezett észrevételeket. Továbbá a határozatot és annak tartalmát elérhetővé tették a 
nyilvánosság számára. Következésképpen úgy tűnik, hogy a helyválasztási határozatra 
vonatkozó eljárás során tiszteletben tartották a 97/11/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK 
irányelv 8. cikkében, valamint 9. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeket. 

Ami az arra vonatkozó állításokat illeti, hogy a projektet a helyválasztási határozatot követően 
módosították, a lengyel hatóságok által szolgáltatott dokumentumok megerősítették, hogy az 
úttest bizonyos műszaki paraméterein valóban változtattak a projekttervben, amit az építési 
engedély lehetővé tesz (azaz a helyválasztási határozatban eredetileg tervezett 2x2 sávot 2x4 
sávra módosították az építési engedélyben a „Prymasa Tysiaclecia” csomópontot megelőző 
700 méteres szakaszon). Az építési engedéllyel kapcsolatos eljárás keretében 2005 júniusában 
kidolgozott környezeti jelentésben foglalt információk alapján a sávok számát az előre jelzett 
forgalomsűrűség kiszolgálása érdekében módosították. Az említett változások nem irányozták 
elő a projekt határvonalainak kiterjesztését, ezért a helyválasztási határozat módosítására nem 
volt szükség. Fontos megjegyezni, hogy a projektet kétszer is alávetették KHV eljárásnak: 
először a helyválasztási határozat szakaszában, másodszor pedig az építési engedély 
szakaszában. Az építési engedéllyel kapcsolatos eljárás keretében készített környezeti jelentés 
ismételten felmérte a projekt környezetre gyakorolt hatásait, és figyelembe vette azon új 
információkat is, amelyek a projektterv kidolgozása során váltak elérhetővé, mint például a 
sávok számának növelése az úttest utolsó szakaszán. Következésképpen a projektet 
módosított formájában környezeti hatásvizsgálatnak vetették alá, és a Bizottság e tekintetben 
nem talált a 97/11/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv megsértésére utaló jelet. 

Ami a porra (PM10) és nitrogén-dioxidra vonatkozó határértékek túllépését illeti Varsó 
területén, a Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy ez a kérdés nem kapcsolódik közvetlenül a 
szóban forgó útépítési projekt engedélyezéséhez. 

Az S-2 gyorsforgalmi útnak a konotopai csomóponttól a lubelskai csomópontig terjedő 
szakasza 
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Ami az arra vonatkozó állításokat illeti, hogy a projektet három szakaszra osztották fel, és az 
első két szakaszt (a konotopai csomóponttól a lotniskói csomópontig, valamint a lotniskói 
csomóponttól a pulawskai csomópontig) nem vetették alá környezeti hatásvizsgálati 
eljárásnak, a lengyel hatóságok által szolgáltatott dokumentumok alapján a Bizottság nem 
talált a KHV-irányelv megsértésére utaló jelet. A lengyel hatóságoktól érkezett magyarázatok 
alapján úgy tűnik, hogy bár a gyorsforgalmi utat műszaki okokból három szakaszra osztották, 
egyetlen környezeti jelentés készült a helyválasztási határozat szakaszában, amely az S-2 
gyorsforgalmi út konotopai csomóponttól pulawskai csomópontig terjedő teljes szakaszának 
környezeti hatásait felmérte. Ezt a jelentést minden egyes KHV eljárás során felhasználták, 
amelyeket a helyválasztási határozat szakaszában elvégeztek. Ezenkívül a Lotnisko–Pulavska 
és a Konotopa–Lotnisko szakaszra vonatkozóan a környezetvédelmi határozat szakaszában is 
végeztek KHV eljárást. A „Pulawska–Lubelska” szakaszt illetően pedig jelenleg is folyik a 
KHV eljárás. Ily módon, noha a projektet három szakaszra osztották, minden egyes szakaszt 
környezeti hatásvizsgálatnak vetettek alá, valamint felmérték és értékelték azok halmozott 
hatásait. Következésképpen a Bizottság nem talált a KHV-irányelv megsértésére utaló jelet. 

A lengyel hatóságok által nyújtott információk alapján a Bizottság nem talált a KHV-irányelv 
megsértésére utaló jelet a három fent említett útépítési projekttel összefüggésben. 

Lengyelországnak a PM10 és NO2 értékek varsói túllépésével kapcsolatos értesítése nem áll 
közvetlen összefüggésben a fent említett projektek engedélyezési eljárásával.  


