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Tárgy: Marcin Czerniec, lengyel állampolgár által benyújtott 1087/2009. számú petíció a 
Kamieniec Zabkowicki városban az 1997. évi áradásokat követően kialakult 
helyzetről, és a „Program az Oderáért – 2006” alapján az árvízmegelőző 
intézkedések finanszírozásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Kamieniec Zabkowicki város (Alsó-Szilézia) polgármestere, felhívja 
a figyelmet az 1997. évi lengyelországi árvízkatasztrófára és a jelentős pusztításokra, amelyek 
városát érték. Az Odera folyó mentén a szükséges árvízmegelőző intézkedések 
megvalósítására tekintettel a lengyel hatóságok kidolgozták a „Program az Oderáért – 2006” 
programot, amelyet az Európai Unió társfinanszírozásában valósítanak meg. Mivel a petíció 
benyújtója megkérdőjelezi a program hatóságok által készített költségvetési tervét és 
ütemtervét, mindenekelőtt a projekttel kapcsolatban a Kamieniec Zabkowicki város közelébe 
tervezett víztárolót, és mivel úgy érzi, hogy nem veszik megfelelően figyelembe a helyi 
lakosságnak a biztonság és a jövőbeli árvizek elleni hatékony védelem iránti igényét, az 
Európai Parlament intézkedését kéri

2. Elfogadhatóság

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

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január. 22.

A petíció benyújtóját nagyon aggasztja, hogy Kamieniec Zablokowicki város mellett a Nyka 
Klodzka folyónál késik a gát megépítése, illetve hogy nem tartják be az építkezés ütemtervét. 



PE438.352v01-00 2/4 CM\802804HU.doc

HU

Ebben a körzetben rendszeresek a hatalmas anyagi károkat okozó árvizek, ami indokolttá teszi 
a gát sürgős megépítését mint olyan technikai intézkedést, amely megelőzheti a veszteségeket 
és károkat a régióban.

A petíció benyújtójának a gát Kamienec Zablokowicki érintett körzetében való tervezésével 
és építésével kapcsolatos eddigi megállapításai nem tartoznak a Bizottság jelenlegi 
hatáskörébe. 

Ezzel a Bizottság tájékoztatni kívánja a Petíciós Bizottság tagjait, hogy a strukturális és 
kohéziós alapok felhasználhatók számos lengyelországi környezetvédelmi beruházás 
társfinanszírozására, ideértve a víz- és szennyvízkezelő üzemeket, a szilárd hulladék kezelését 
és az árvíz-megelőzési intézkedéseket, mégpedig a 2007–2013-as időszakra vonatkozó 
„Infrastrukturális és környezetvédelmi operatív program” keretében. A víztározók 
kialakításával és más árvízvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos technikai intézkedések a 
„Forrásgazdálkodás és a környezeti kockázatok elleni fellépés” elnevezésű III. prioritási 
tengelyhez rendelt forrásokból támogathatók. A társfinanszírozás maximális mértéke e 
prioritási tengely esetében 85%, a Kohéziós Alapból e prioritási tengelyre nyújtható 
támogatás maximális összegét pedig az összes támogatható állami és magánkiadás alapján 
számítva 556 788 510 EUR-ban állapították meg. 

A természeti veszélyek negatív hatásaival szembeni védelem javítása és a súlyos balesetek 
megelőzése, hatásaik megszüntetése és a környezet megfelelő állapotának helyreállítása, 
valamint a környezeti irányítási rendszer egyes elemeinek erősítése az egyik legfontosabb 
intézkedés az uniós forrásokból nyújtott támogatás e prioritása terén. A fenntartható 
árvízmegelőzésnek interdiszciplináris tervezésen kell alapulnia az egész vízgyűjtő területen, 
és tükröznie kell az intézkedések háromlépcsős hierarchiáját. 

Az intézkedések hierarchiájának csúcsán „a vízgyűjtő területekre vonatkozó intézkedések” 
állnak, amelyek célja a vízhozam lelassítása és a vízmegtartó képesség javítása. Ennek a 
folyók vízgyűjtő területén a földhasználat javításán, a vidéki és városi térségekben az áradás 
megakadályozásán, valamint a természetes árterek helyreállításán kell alapulnia. Ebbe 
beletartozik a természetes vizes élőhelyek és árterek adottságainak helyreállítása, ami 
ökológiai előnyökkel is járhat, mint amilyen a biológiai sokféleség megőrzése, a föld alatti 
víztartó rétegek újbóli feltöltődése, szabadidős célú területek kialakulása, idegenforgalmi 
lehetőségek stb. Az árvízvédelemnél hatékonyabbnak tűnő főbb intézkedések közé tartozik 
többek között a növényzet és az erdők helyreállítása, a megőrzés és a hatékony védelem, 
valamint lehetőség szerint a vizes élőhelyek, árterek, köztük a folyókanyarulatok 
helyreállítása, a folyók ismételt összekapcsolása ártereikkel, a vízelvezetés csökkentése, a 
vízfolyások kiegyenesítésének megszüntetése és a partszakaszok megerősítésének eltávolítása 
(„hagyjunk teret a folyóknak”), kezelhető árvízi tározók kialakítása, amelyeket legelőként kell 
hasznosítani, illetve az ártéri erdők helyreállítása, az ember által épített akadályok eltávolítása 
a vízfolyás elől stb.

Az intézkedések hierarchiájának második szintjén az emberi egészség és biztonság, valamint 
az értékes áruk és ingatlanok védelmére kell összpontosítani, különösen a városi térségekben. 
Elsőbbséget kell adni szükség esetén a meglévő infrastruktúra helyreállítására, annak 
biztosítása érdekében, hogy azok biztonságosak legyenek, és kellő szintű védelmet 
nyújtsanak. Új infrastrukturális intézkedések csak akkor tervezhetők, ha a többi intézkedés 
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végrehajtása ellenére még mindig kockázat áll fenn (és feltéve, hogy teljesülnek bizonyos 
feltételek, különösen a vízről szóló keretirányelv 4. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározottak). 
Az olyan módosításokkal kapcsolatos információkat, amelyek ronthatják a víztestek állapotát, 
szerepeltetni kell az úgynevezett vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben. Amint a Bizottság 
megkapja Lengyelországtól a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket, részletes vizsgálatot fog 
végezni annak megállapítása érdekében, hogy azok megfelelnek-e az irányelvnek. A tervekről 
készítendő jelentés határideje 2010. március 22.

Az intézkedések harmadik szintjét az olyan helyzetek képviselik, amikor a megelőző 
intézkedések ellenére nem kerülhetők el az árvizek, és azokat kezelni kell. Ezek az 
intézkedések különösen fontosak az éghajlatváltozásnak betudható egyre szélsőségesebb 
időjárási jelenségek miatt. Az árvízkárok sikeres enyhítésének előfeltétele az árvíz-előrejelzés 
és -figyelmeztetés. Az árvizekre adott válaszként átfogó nemzeti és helyi vészhelyzeti 
terveket kell készíteni és működőképes szinten tartani, bárhol is forduljon elő árvíz közvetlen 
áradás, a gátak vagy töltések átszakadása vagy más vízügyi problémák miatt. 

Az árvízvédelmi intézkedéseknek ezt a hierarchiáját beépítették a projektek kiválasztási 
kritériumaiba, és ez képezi az alapját a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek megfelelő 
és átlátható kiválasztásának. 

Azonban az utóbbi évtized elején, a „millenniumi árvizek” után, amire a petícióbenyújtója is 
utal, felismerték, hogy egy új uniós jogi eszközre van szükség az árvizek megelőzéséről, az 
árvízvédelemről és az árvizekre való felkészültségről, amely kiegészíti például a vízről szóló 
keretirányelv intézkedéseit. Az új árvízvédelmi irányelv (a 2007. október 23-i 2007/60/EK 
irányelv az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről) megköveteli a tagállamoktól, hogy 
értékeljék az árvízkockázatokat (2011 végéig), készítsenek részletes árvízveszélytérképeket és 
árvízkockázati térképeket (2013 végéig), valamint dolgozzanak ki árvízkockázat-kezelési 
terveket. E tervek célja az árvízkockázatok csökkentése a kockázatoknak kitett elemek, 
például a lakosság, a gazdasági tevékenység, a környezeti és kulturális örökség tekintetében. 
Az első terveket – amelyek 6 évig lesznek érvényesek – 2015. december 22-ig kell 
kidolgozni, azt követően pedig 6 évente felülvizsgálják őket. A Bizottság arra számít, hogy a 
levelekben felvetett kérdésekkel az Oderára vonatkozó jövőbeli árvízkockázat-kezelési tervek 
foglalkozni fognak. Azonban e terv közzététele és a Bizottság arra vonatkozó értékelése előtt, 
hogy a tervek megfelelnek-e az irányelv követelményeinek, a Bizottság nem tudja 
megállapítani, hogy Lengyelország teljesíti-e az irányelvet.

Következtetések:
A szóban forgó beruházás nem szerepel a 2007–2013-ban társfinanszírozásra benyújtandó kiemelt 
projektek listáján; végső soron az irányító hatóság1 feladata, hogy átgondolja a fenti beruházások 
jelentőségét, és adott esetben utólag felvegye azokat a kiemelt projektek indikatív listájára az Európai 
Bizottsággal közösen elfogadott keretben. 

Az Európai Bizottság nem tehet közvetlen intézkedéseket a petíció benyújtójának aggályaival 
kapcsolatban, és nem tehet lépéseket az uniós forrásokból társfinanszírozott egyes projektek 
támogatása érdekében. Felkérik a petíció benyújtóját, hogy további tájékoztatás céljából lépjen 

                                               
1 Regionális Fejlesztési Minisztérium, Monika Pałasz, az Infrastrukturális Programok Koordinációs Részlegének
igazgatója, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Varsó
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kapcsolatba az itt említett lengyel hatóságokkal. 


