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Tárgy: A Joanna Smolinska, lengyel állampolgár által a „Stowarzyszenie Milosnikow 
Krowiarek” elnevezésű környezetvédelmi egyesület nevében benyújtott, 
1318/2008. számú petíció egy dél-lengyelországi Natura 2000 terület közelében 
folytatott építőanyag-kitermelés kapcsán az EU környezetvédelmi 
jogszabályainak be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azokra a bányászati tevékenységekre utal, amelyeket a Pasmo Krowiarki 
(PLH020019) Natura 2000 terület közelében építőanyagok kitermelése céljából végeznek. A 
petíció benyújtója rámutat, hogy nyilvánvalóan megszegik az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
97/11/EK irányelv rendelkezéseit. A petíció benyújtója egyidejűleg hangsúlyozza, hogy az 
érintett polgárokkal nem konzultáltak a kitermelési munkálatokkal kapcsolatosan; ezzel az 
illetékes lengyel hatóságok megsértették 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 irányelvet. A 
petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon közbe és 
akadályozza meg a természetes környezet további pusztítását a fent nevezett területen.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.
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A projekt természetéből és helyszínéből fakadóan a Bizottság úgy véli, hogy a következő 
irányelveket lehet alkalmazni: A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv (SEA irányelv)1, az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, a 97/11/EK2 irányelv és 
a 2003/35/EK3 irányelv (EIA irányelv) által módosított 85/337/EGK4 irányelv, a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv5

(élőhely-irányelv). 

Stratégiai környezeti vizsgálati irányelv

A 2001/42/EK irányelv úgy rendelkezik, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
környezeti vizsgálatot végezzenek az olyan tervek és programok számára, amelyeknek 
valószínűleg jelentős környezeti hatásuk lesz. Az irányelv 3. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően a környezeti vizsgálat kötelező az olyan tervek és programok számára, amelyeket 
többek között földhasználat céljára készítenek, és amelyek az EIA irányelv I. és II. 
mellékletében felsorolt projektek számára a jövőbeni fejlődés kereteit alkotják. Vizsgálatnak 
kell alávetni továbbá azokat a terveket és programokat, amelyek – tekintettel a Natura 2000 
helyszínekre kifejtett valószínű hatásukra a természetes élőhelyekről és a vad faunáról és 
flóráról szóló 92/43/EGK irányelv 6. és 7. cikkének követelményeibe tartoznak. 

A „tervek és programok” meghatározás azok „bárminemű módosítását” is jelenti. Az 
irányelvnek megfelelően ezek a tervek és programok, amelyek helyi szinten meghatározzák a 
kis területek használatát és a 3. cikk (2) bekezdésében felsorolt tervek és programok kisebb 
módosításait, csak akkor követelnek meg környezeti vizsgálatot, ha a tagállamok 
megállapítják, hogy jelentős környezeti hatások valószínűsíthetők, figyelembe véve az 
irányelv II. mellékletében szereplő megfelelő kiválasztási feltételeket. Amennyiben az 
illetékes hatóságok azt állapítják meg, hogy jelentős környezeti hatásokra lehet számítani, 
környezeti vizsgálatot kell végezni. 
Így ebben a konkrét esetben az illetékes hatóságnak teljesítenie kell a SEA-irányelv 
követelményeit és meg kell határoznia, hogy a Kłodzko város érvényes földfelhasználási 
tervében eszközlendő módosítások Żelazno községben jelentős hatással bírnának-e a 
környezetre. Ha az illetékes hatóság így dönt, környezeti vizsgálatot kell végezni. A 
környezeti jelentést el kell készíteni és a vizsgálat részeként konzultálni kell a 
közvéleménnyel és a különleges környezeti felelősségük okán feltehetőleg érintett 
hatóságokkal. A környezeti jelentést, valamint a fenti konzultációk során kifejtett 
véleményeket figyelembe kell venni a terv előkészítésekor és elfogadása, vagy jogalkotási 
eljáráshoz történő benyújtása előtt. 

Környezeti hatásvizsgálati irányelv

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 
85/337/EGK tanácsi irányelv (EIA irányelv) módosított formájában arról rendelkezik, hogy a 
                                               
1 HL L 197., 2001.7.21., 30–37. o.
2 HL L 73., 1997.3.14., 5–15. o.
3 HL L 156., 2003.6.25., 17. o. 
4 HL L 175., 1985.7.5., 40–48. o.
5 HL L 206.., 1992.7.22.
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tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy még a végrehajtási engedély kiadása előtt 
megvizsgálják azon projektek környezeti hatásait, amelyek többek között természetüknél, 
méretüknél vagy helyszínüknél fogva valószínűsíthetően jelentős hatást gyakorolnak majd a 
környezetre. E projekteket az irányelv I. és II. mellékletére hivatkozó 4. cikk határozza meg.

A kőfejtők és a külszíni bányászat is, valamint módosításuk vagy kibővítésük is az EIA 
irányelv hatáskörébe tartozik. Az I. mellékletben felsorolt projektek esetében a hatásvizsgálat 
kötelező. A II. mellékletbe tartozó projekteket ún. „átvilágítási” folyamatnak kell alávetni 
(EIA-irányelv 4. cikkének (2)–(3) bekezdése), amelynek célja, hogy meghatározza – vagy 
esetenkénti vizsgálattal, vagy küszöbértékek, illetve feltételek szerint –, hogy a projektet alá 
kell-e vetni vizsgálatnak a környezetre gyakorolt feltehetően jelentős hatásai miatt, 
figyelembe véve az irányelv III. mellékletében meghatározott megfelelő kiválasztási 
feltételeket. Ha a nemzeti hatóságnak az a véleménye, hogy a projekt jellemzői nem követelik 
meg, hogy környezeti hatásvizsgálatnak vessék alá, a határozatnak tartalmaznia kell, vagy 
csatolva jelen kell lennie minden olyan információnak, amely lehetővé teszi annak 
ellenőrzését, hogy a döntés a megfelelő átvilágításon alapul-e, és ennek az információnak 
elérhetőnek kell lennie a közvélemény számára. Abban az esetben, ha a tagállam úgy határoz, 
hogy a projektnek jelentős hatása lesz a környezetre, környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.

A környezeti hatásvizsgálatnak azonosítania kell, le kell írnia és megfelelő módon meg kell 
vizsgálnia a projekt többek között a következőkre kifejtett közvetlen és közvetett hatásait: az 
emberek, fauna és flóra, talajvíz, levegő, táj. Ha a környezeti hatásvizsgálatot elvégzik, 
konzultálni kell a közvéleménnyel és a különleges környezeti felelősségük okán feltehetőleg 
érintett hatóságokkal. A fejlesztési engedélyre vonatkozó döntésnek figyelembe kell vennie a 
fenti konzultációk eredményét és a fejlesztő által a környezeti hatásvizsgálati eljárás részeként 
az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátott információkat. Végül pedig a fejlesztési 
engedélyt megadó vagy megtagadó határozatot elérhetővé kell tenni a közvélemény számára.

A természetes élőhelyek, valamint a madarak védelméről szóló irányelv

A folyamatban lévő tevékenységekkel kapcsolatban az élőhely-irányelv 6. cikke (2) 
bekezdésének rendelkezései szerint a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a 
különleges természetvédelmi területeken található olyan természetes élőhelytípusok és olyan 
fajok élőhelyei károsodásának és megzavarásának megakadályozására, amelyek céljára az 
egyes területeket kijelölték, amennyiben a zavarás mértéke ezen irányelv céljaira tekintettel 
jelentős hatással lehet. Minden olyan új tervet vagy projektet, amely valószínűsíthetően nagy 
hatást fog gyakorolni Natura 2000-helyszínekre, megfelelő vizsgálat tárgyává kell tenni a 
helyszínre gyakorolt hatását illetően, tekintettel a helyszín megőrzési céljaira az élőhely-
irányelv 6. cikke (3) bekezdésének követelményei szerint.

A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a bányászati tevékenységek szélesítésének 
engedélyezése előtt az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell az élőhely-irányelv 6. 
cikkének és különösen a 6. cikk (3) és (4) bekezdése követelményeinek teljesülését. A 
szükséges vizsgálat alapján az illetékes hatóságoknak meg kell határozniuk, hogy várható-e a 
helyszínre gyakorolt jelentős hatás. Ebben az esetben a projektet csak akkor lehet folytatni 
alternatív megoldások híján, ha teljesülése jelentős közérdek, valamint olyan kompenzációs 
intézkedések meghozatalával, amelyek csökkentik a helyszínt ért károkat.  Ha a projekt 
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valószínű, hogy jelentős negatív hatással járna a fontos élőhelyekre vagy fajokra, a lengyel 
hatóságoknak a projekt engedélyezése előtt ki kell kérniük a Bizottság véleményét.

A Bizottság számára elérhető információk alapján úgy tűnik, hogy a már meglévő kőfejtőt 
feltehetőleg 2006 és 2008 között már használták a PLH 020019 „Pasmo Krowiarki” közösségi 
jelentőségű helyszínre gyakorolt negatív hatása ellenére. Ezenkívül a kőfejtő tervezett 
bővítménye is a „Pasmo Krowiarki” helyszín határain belül található.

A benyújtott információk alapján úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója által leírt bányászati 
tevékenységet az élőhely-irányelv 6. cikkének (2) bekezdése követelményeinek tiszteletben 
tartása nélkül is végrehajthatták volna, mivel a 2006–2008 során végzett munkákkal 
kapcsolatban nem hoztak ún. „környezetvédelmi határozatokat”. A bányászati tevékenységek 
területének kibővítése esetében a petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információ 
alapján úgy tűnik, hogy a helyi hatóságok a „Pasmo Krowiarki” helyszínre és különösen a 
6210. számú, prioritást élvező élőhelyre kifejtett negatív hatások ellenére jóváhagyták a 
munkálatok kiterjesztésére vonatkozó helyi térfejlesztési tervben eszközlendő változtatásokat, 
ami az élőhely-irányelv 6. cikkének (3) és (4) bekezdése, valamint a SEA-irányelv 
megsértésének minősülhet.

A lengyel hatóságok megtették a szükséges lépéseket az építőanyag-kitermelésre vonatkozó 
engedély felfüggesztése érdekében, és kérték a bányászati tevékenység leállítását; így a 6. 
cikk (2) bekezdésének folyamatban lévő bányászati tevékenység tekintetében történő 
lehetséges megsértésével Lengyelország már foglalkozik. A bányászati terület kiszélesítését 
még engedélyeznie kell a lengyel hatóságoknak, mivel a térfejlesztési terv nem jelent jogi 
engedélyt az építőanyag-kitermelésre. Amíg végső döntés nem születik a bányászati 
tevékenységek kibővítésének engedélyezéséről a területen, a Bizottság nincs abban a 
helyzetben, hogy megvizsgálhassa, hogy az élőhely- és az EIA-irányelv által meghatározott 
követelményeket tiszteletben tartották-e. Mindazonáltal a Bizottság fel fogja venni a 
kapcsolatot a megfelelő hatóságokkal és további tájékoztatást kér annak tisztázása végett, 
hogy a közösségi jogszabályokat tiszteletben tartják-e.

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

A Bizottság az alábbi kiegészítő megjegyzéseket kívánja fűzni a petícióhoz:

A lengyel környezetvédelmi hatóságok (a lengyel környezetvédelmi főigazgatóság) által 
nyújtott tájékoztatás alapján a Natura 2000 területen fekvő „Pasmo Krowiarki” közösségi 
jelentőségű területen, Zelazno falu szomszédságában működő kőfejtőben megvalósuló 
adalékanyag-kitermelésre vonatkozó engedély továbbra is felfüggesztés alatt áll. Ezenkívül a 
nemzeti környezetvédelmi hatóságok megállapították, hogy a kitermelési engedélyt 
Lengyelország uniós csatlakozását megelőzően ítélték oda, ebből pedig az következik, hogy 
az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerinti megfelelő vizsgálatra 
vonatkozó követelmény nem alkalmazandó, ezért a környezetvédelmi főigazgatóság 
elindította a vajda által korábban hozott, a kitermelés felfüggesztését elrendelő határozat 
érvénytelenítésére irányuló eljárást. Zelazno falu néhány lakója tiltakozott az említett eljárás 
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ellen, és a varsói regionális közigazgatási bíróság elé tárta az ügyet, ahol azt jelenleg is 
vizsgálják. Az 1999-ben kiadott kitermelési engedélyt – amely a vita tárgyát képezi – 2009-
ben módosították oly módon, hogy szűkítették a kitermelési jogokat.

A regionális környezetvédelmi hatóságok (a regionális környezetvédelmi igazgatóság) 2009-
ben kiadták az úgynevezett „környezetvédelmi határozatot”, amelyben – a „Pasmo 
Krowiarki” Natura 2000 területre vonatkozó környezetvédelmi követelményekre figyelemmel 
– meghatározták a kitermeléshez fűződő feltételeket. Ezt a határozatot azonban 
érvénytelennek nyilvánították, mivel eltérések mutatkoztak az említett határozatban, valamint 
a klodzkói közigazgatási területre vonatkozó, meglévő helyi területfejlesztési tervben 
foglaltak között.

Ami a bányászati tevékenységek jövőbeli bővítésének kérdését illeti, a környezetvédelmi 
főigazgatóságtól kapott tájékoztatás alapján a helyi hatóságok fontolgatják a bányászati terület 
kiterjesztésének lehetőségét: Klodzko önkormányzata elindította a helyi területfejlesztési 
tervének módosítására irányuló eljárást. A lengyel jogszabályok értelmében a terv 
módosításait stratégiai környezeti vizsgálatnak kell alávetni, amely a Natura 2000 területekre 
gyakorolt hatások felmérésére is kiterjed. Az említett vizsgálat keretében környezetvédelmi 
jelentést készítenek, valamint sor kerül a nyilvánossággal és a hatóságokkal – a 
környezetvédelmi hatóságokat is ideértve – folytatott konzultációkra. A regionális 
környezetvédelmi igazgatóság az eljárás keretében véleményezőként eljáró illetékes hatóság. 
A környezetvédelmi jelentést, valamint a fent említett konzultációk során kifejtett 
véleményeket kötelesek figyelembe venni a terv elfogadását megelőzően. A Bizottság 
véleménye szerint ily módon teljesülnek a bizonyos tervek és programok környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelvben (SKV irányelv)1 foglalt 
követelmények, továbbá a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló 92/43/EGK irányelv2 (élőhelyvédelmi irányelv) 6. cikkének (3) 
bekezdésében meghatározott, a Natura 2000 hálózatra gyakorolt várható hatások vizsgálatára 
irányuló követelmények.

Továbbá, egy ilyen jellegű területfejlesztési terv nem minősül az adalékanyagok kitermelésére 
vonatkozó jogi megállapodásnak, ezért az adalékanyag-kitermelés területének kiterjesztése 
külön engedélyhez kötött. A végleges hozzájárulás előtt a projektet vizsgálatnak kell alávetni, 
a vonatkozó irányelvekben előírtak szerint.

                                               
1 HL L 197., 2001.7.21., 30–37. o.
2 HL L 206., 1992.7.22.


