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Tárgy: H.L. lengyel állampolgár által benyújtott 1116/2009. számú petíció az észak-
lengyelországi Luzinóban működő, környezetre káros szennyvíztisztító 
telepről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a luzinói szennyvíztisztító telep, amelyet egy lakóövezet 
közvetlen közelében hoztak létre, ellentétes az érvényben lévő környezetvédelmi 
rendelkezésekkel. A petíció benyújtója egyidejűleg rámutat, hogy a szennyvíztisztítóból eredő 
szag és a telep által keltett zaj amellett, hogy a helyi lakosság életminőségét rontja, az itt élők 
egészségére nézve is káros. Mivel panaszával eddig hiába fordult az illetékes nemzeti 
hatóságokhoz, a petíció benyújtója az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. július 12.

A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv1 meghatározza a 
szennyvízkezeléssel kapcsolatos környezeti célkitűzéseket, azaz azt, hogy minden 
szennyvíztisztító telepnek meghatározott számú szennyvízkezelési célkitűzést kell teljesítenie. 

                                               
1 HL L 135., 1991.5.30., 40-52. o.



PE445.767v01-00 2/3 CM\824562HU.doc

HU

Ugyanakkor az irányelv nem írja elő, illetve nem tiltja semmilyen technológia alkalmazását. 
A tagállamok joga és feladata, hogy megválasszák a megfelelő rendelkezésre álló 
technológiát; pl. a kohéziós politika keretében felhasznált uniós források esetén be kell tartani 
a vonatkozó irányadó elveket és feltételeket. 

A kellemetlen szagok vagy zajok tekintetében a Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy a 
hulladékokról szóló 2006/12/EK keretirányelv1 rendelkezései alkalmazandók a szennyvizekre 
is abban az esetben, ha azok nem tartoznak más uniós vagy nemzeti jogszabály hatálya alá, 
valamint hogy ezen irányelv értelmében a hulladékkezelés során kerülni kell a kellemetlen 
zajokat és szagokat2.

A környezeti zaj értékelésével és kezelésével összefüggésben alkalmazandó uniós jogszabály 
a 2002/49/EK irányelv3. Ez az irányelv a tagállamok belátására bízza a zajra vonatkozó 
határértékekre és a zajcsökkentést célzó egyéb intézkedésekre irányuló döntések 
meghozatalát. Az irányelv értelmében a tagállamoknak a környezeti zaj kezelését elősegítő 
stratégiai zajtérképeket és cselekvési terveket kell készíteniük a zajterhelésnek nagy 
mértékben kitett területekre, pl. a 250 000-nél több lakost számláló agglomerációkra 
vonatkozóan. A lengyel hatóságoktól kapott jelentés szerint Luzino városa nem tartozik az 
irányelve hatálya alá, tekintve, hogy a városnak kb. 7000 lakosa van.

A hulladékkezelő létesítmények bővítéséhez hasonló projektekre alkalmazandó másik 
irányelv – ahogy azt a petíció benyújtója is említette – a módosított 85/337/EGK irányelv4

(KHV-irányelv). A KHV-irányelv értelmében a projekt a II. melléklet 11. c) pontjának –
szennyvíztisztító telepek (az I. mellékletben nem szereplő projektek) – hatálya alá tartozhat a 
II. melléklet 13. pontjával összefüggésben: „az I. és II. mellékletben felsorolt már 
engedélyezett, kivitelezett vagy kivitelezés alatt lévő projektek bármely olyan 
megváltoztatása vagy bővítése, amelynek jelentős ártalmas hatása van a környezetre”.

A II. melléklet szerinti projektek esetében a tagállamoknak – eseti vizsgálat, illetve 
küszöbértékek vagy kritériumok alapján – meg kell állapítaniuk, hogy a projektet vizsgálatnak 
kell-e alávetni, mivel az várhatóan jelentős hatást gyakorol majd a környezetre, figyelembe 
véve az irányelv III. mellékletében megállapított, alkalmazandó kiválasztási kritériumokat. 
Amennyiben a tagállam illetékes hatóságai megállapítják, hogy a projekt valószínűleg jelentős 
hatást gyakorol majd a környezetre, úgy környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. Környezeti 
hatásvizsgálat végzése esetén a projekt közvetlen és közvetett hatásait egyaránt figyelembe 
kell venni, és a projektgazda által az illetékes hatóságok részére benyújtott környezeti 
információknak magukban kell foglalniuk a KHV-irányelv 5. cikkének (3) bekezdésében 
meghatározott lényeges információkat. Ezenfelül a KHV-eljárás során a lakossággal és más 
olyan hatóságokkal is konzultációt kell folytatni, amelyek meghatározott környezetvédelmi 

                                               
1 HL L 114., 2006.4.27., 9-21. o.
2 2006/12/EK irányelv, HL L 114., 2006.4.27., 4. cikk (1) bekezdés: „A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a hulladék hasznosítása vagy ártalmatlanítása az emberi egészség 
veszélyeztetése, valamint anélkül történjen, hogy az alkalmazott eljárások vagy módszerek veszélyeztetnék a 
környezetet, így különösen: . . b) ne okozzon kellemetlen zajt vagy szagot;”. . ."
3 HL L 189., 2002.7.18., 12-25. o.
4 A 97/11/EK irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14., 5. o.) és a 2003/35/EK irányelvvel (HL 156., 2003.6.25., 17. o.) 
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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felelősségi körük okán várhatóan érintettek a kérdésben, az építési engedéllyel kapcsolatos 
határozatnak pedig figyelembe kell vennie a fent említett konzultációk eredményeit, valamint 
a projektgazda részéről az illetékes hatóságokhoz a KHV-eljárás keretében benyújtott 
információkat. Végezetül, az építési engedély kiadására vagy megtagadására vonatkozó 
határozatot elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára. 

A petíció benyújtója egy olyan támogatásra is hivatkozik, amelyet Pomerániai vajdaság 
marsallja törvényellenesen ítélt oda a telep bővítésére. A petíció azonban nem tartalmaz 
részleteket erről a támogatásról, ezért nem lehet tudni, hogy az valóban uniós 
finanszírozáshoz kapcsolódik-e.

Következtetések

A petíció benyújtója által közölt információk alapján a Bizottságnak nincs oka azt feltételezni, 
hogy nem megfelelően alkalmazták a települési szennyvíz kezeléséről, a környezeti zajról, 
illetve a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvet. Amennyiben a petíció benyújtója 
részletesebb információkkal szolgálna, ami lehetővé tenné a Bizottság számára e kérdéseknek 
a fent említett irányelvek vonatkozásában való megvizsgálását, akkor a Bizottság folytatni 
tudná az ügy kivizsgálását.


