
CM\853654HU.doc PE414.101/REV II

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

13.1.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Janusz Wilczynski, lengyel állampolgár által benyújtott 0897/2007. számú 
petíció a lengyel hatóságok által a környezettel kapcsolatos egyes tervek és 
programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről szóló 2003/35/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK irányelv egy tervezett dél-lengyelországi autópályával 
összefüggésben történő megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a tervezett A-4-es autópályára utal, amely a lengyel–német határtól 
egészen a lengyel–ukrán határig húzódna, és amelynek a Zgorzelec és Krzyzowa közötti 
szakasza hatást gyakorolna a petíció benyújtójának Nowogrodziec-ben és Boleslawiec-ban 
(Alsó-Szilézia) található ingatlanjaira. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a projekt 
jóváhagyásával az alsó-sziléziai hatóságok megsértették a környezettel kapcsolatos egyes 
tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről szóló 2003/35/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv számos rendelkezését. A 
petíció benyújtója úgy véli, hogy az uniós környezetvédelmi jogszabályok ilyen jellegű 
megsértése mindennapos Lengyelországban, majd pedig rámutat, hogy a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló irányelv is sérült az A-2-es autópálya Varsó egyik külvárosán, 
Ursynów-on keresztül történő kibővítésével összefüggésben. Ezért az Európai Parlament 
beavatkozását kéri annak biztosítása érdekében, hogy betartsák az uniós jogszabályokban 
foglaltakat e téren mind általánosságban, mind pedig konkrétan a Zgorzelec és Krzyzowa 
közötti szakasz esetében zajló építési munkálatok tekintetében.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció az A-4-es autópálya Zgorzelec és Krzyzowa közötti szakaszának építésével 
kapcsolatos. 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a szóban forgó projekt megépítésére vonatkozó 
környezetvédelmi határozat kiadásakor a 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, 2003/35/EK irányelvvel módosított, az 
egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK tanácsi irányelv 1 (a továbbiakban: a KHV-irányelv). A petíció benyújtójának az 
a véleménye, hogy mivel tulajdonosa olyan területnek, amelyet a beruházási projekt 
megvalósítása érinteni fog, ezért őt az irányelvben meghatározott „érintettek” közé 
tartozóként kell kezelni. Ezért azt állítja, hogy a KHV-irányelvnek a nyilvánosság 
tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseit (a 6. cikk (2), (4) és (5) bekezdése, valamint a 9. és a 
10a. cikk) Lengyelország megsértette, amikor a lengyel hatóságok nem tájékoztatták őt és a 
helyi közösséget a Voivode (közigazgatási hatóság) 2006. november 9-i környezetvédelmi 
határozatáról, aminek következtében a petíció benyújtójának nem nyílt lehetősége a 
közigazgatási eljárásban való részvételre, az irányelvben előírtakkal összhangban. A petíció 
benyújtója különösen arra hívja fel a figyelmet, hogy a Voivode határozatával kapcsolatos 
információkat nem tették közzé egyetlen nagyobb példányszámú helyi újságban sem (pl. 
Slowo Polskie, Gazeta Wroclawska), továbbá nem jelent meg hirdetmény sem Nowogrodziec, 
sem pedig Boleslawiec közigazgatási területén a vonatkozó beruházással kapcsolatban, ami –
a petíció benyújtója szerint – a nyilvánosság tájékoztatásának megszokott módja a régióban. 
A petíció benyújtója emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy az építési munkálatok még az 
előtt megkezdődtek, hogy az állam a petíció benyújtójának földjét megvásárolta volna.

A Bizottság megjegyzi, hogy egy panaszt is nyilvántartásba vettek, amely az érintett 
beruházáshoz kapcsolódóan a nyilvánosság részvételére vonatkozik. 

Környezeti hatásvizsgálat 
A KHV-irányelv rendelkezései többek között útépítési projektek kapcsán hivatkoznak a 
környezeti hatásvizsgálatra. A nyilvános konzultáció lényeges eleme ennek az eljárásnak. 
Mindazonáltal, az Európai Bíróság joggyakorlata értelmében (C-396/92. sz. Bund Naturschutz 
ügy; C-81/96. sz. Haarlemmerliede ügy) a KHV-irányelv nem alkalmazandó, ha az 
engedélyezési eljárást az irányelv hatálybalépésének napja előtt kezdeményezték.

A Bizottság alaposan megvizsgálta a petíció benyújtója által – a petíció, illetve a panasz 
részeként – rendelkezésre bocsátott információkat. A benyújtott dokumentumokból 
megállapítható, hogy a beruházási eljárást az 1990-es évek közepén kezdték meg – tehát a 
                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40-48. o.
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projekt engedélyezési eljárását jóval az előtt kezdeményezték, hogy a KHV-irányelv 
Lengyelország tekintetében hatályba lépett (2004. május 1.).

Ezenkívül a Bizottság tájékoztatni kívánja az Európai Parlamentet, hogy már jogsértési 
eljárást indított a nyilvános konzultációra vonatkozó rendelkezések miatt, azon az alapon, 
hogy a lengyel jog rendelkezései nem felelnek meg teljes mértékben a KHV-irányelv 
követelményeinek. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a nem megfeleléssel kapcsolatos általános 
ügy, amely nem kapcsolódik konkrét projekthez. Ez ügyben 2006. július 4-én felszólító 
levelet (első írásbeli figyelmeztetés) küldtek Lengyelországnak. A lengyel hatóságok 2006. 
szeptember 4-én válaszoltak. Mivel a Bizottság a lengyel választ nem találta kielégítőnek, 
2007. június 29-én indokolással ellátott véleményt adott ki (második írásbeli figyelmeztetés). 

Az uniós finanszírozás kérdése 

Ami a közösségi finanszírozás kérdését illeti, amelyet a petíció benyújtója vetett fel 
panaszában, a Bizottság megjegyzi, hogy a közösségi finanszírozás odaítéléséhez 
maradéktalanul meg kell felelni a Közösség környezetvédelmi joga rendelkezéseinek, ideértve 
a KHV-irányelv nyilvános konzultációs eljárásait is. Az „A4-es autópálya Zgorzelec és 
Krzyzowa közötti szakaszának építése” projektet 2004-ben a 2004/PL/16/C/PT/004 
hivatkozási szám alatt jóváhagyták a Kohéziós Alapból történő társfinanszírozásra. Mivel 
azonban 2004 augusztusában, amikor a projektet társfinanszírozás céljából az Európai 
Bizottság elé terjesztették, a KHV-irányelv által előírt eljárások még nem zárultak le, a 
kifizetéseket a tagállamok arra irányuló kötelezettségének teljesítésétől tették függővé, hogy 
az Európai Bizottság számára bizonyítékkal szolgáljanak a KHV-irányelvnek való 
megfelelésről. Ez idáig a lengyel hatóságok nem bocsátottak rendelkezésre olyan 
információkat, amelyek bizonyítanák a KHV-irányelv legfontosabb rendelkezéseinek való 
megfelelést, ezért e projekt tekintetében a Kohéziós Alapból nem történt kifizetés. 
Amennyiben a lengyel hatóságok benyújtják a szóban forgó információkat, azokat a Közösség 
környezetvédelmi szabályainak való megfelelés szempontjából alaposan megvizsgálják, 
mielőtt bármilyen közösségi finanszírozásra sor kerülne.

A földterületért járó kártérítés kérdése 

A Bizottság megjegyzi, hogy a földterületért járó kártérítés kérdése, illetve az a tény, hogy az 
építési munkálatok a földterület megvásárlása előtt megkezdődtek, nem tartoznak a Bizottság 
hatáskörébe, mivel ezek az ügyek kizárólag a tagállamok hatáskörét érintik. 

Következtetések

Annak kapcsán, hogy a petíció a KHV-irányelv nyilvános konzultációs eljárásával 
kapcsolatos problémákra hívja fel a figyelmet elmondható, hogy a Bizottság már tett lépéseket 
a lengyel rendelkezéseknek a KHV-irányelv nyilvános konzultációra vonatkozó 
követelményeinek való meg nem felelésével kapcsolatban. A Bizottság értesült arról, hogy a 
lengyel hatóságok jelenleg egy jogalkotási javaslattervezeten dolgoznak, azzal a céllal, hogy 
megválaszolják a Bizottságnak az indokolással ellátott véleményben megfogalmazott 
állításait.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. január 22.
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2009. augusztus 10-i keltezésű, a Petíciós Bizottsághoz faxon 2009. szeptember 10-én 
elküldött levelében a petíció benyújtója új dokumentumokat terjesztett elő a petícióval 
kapcsolatban. A levélben a petíció benyújtója csalódottságának adott hangot a Bizottság 
fellépésével kapcsolatban, és kijelentette, hogy a Bizottságnak a petíció lezárásáról hozott 
döntése korai volt, mivel a szóban forgó projektre vonatkozóan nem adtak ki 
környezetvédelmi engedélyt, ráadásul kártérítést sem ajánlottak fel a petíció benyújtójának 
ingatlanáért. A fentiek alapján a petíció benyújtója az Európai Parlament fellépését kérte. 
A petíció benyújtója csatolta a Bizottsághoz intézett 2009. augusztus 21-i levelét is, amelyben 
felszólította az Európai Bizottságot, hogy kötelezze Lengyelországot az A-4-es, Zgorzelec és 
Krzyżowa közötti autópálya használatának beszüntetésére, mégpedig a fent említett 
feltételezések alapján (a szóban forgó projektre nem adtak ki környezetvédelmi engedélyt), és 
azt is állította, hogy megsértették a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelvet1. Végezetül a petíció benyújtója 
kijelentette, hogy a befektető a mai napig nem vásárolta meg azt az ingatlant, ahol a 
beruházást végrehajtották. 

Kiemelendő, hogy a 2009. augusztus 10-i és 21-i levelekben a fentiekben ismertetettekhez 
hasonló aggályokat tártak az Európai Bizottság elé. 

A jogi elemzés bemutatása előtt a Bizottság fel kívánja vázolni az ügy hátterét adó tényeket. 
A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság azt a következtetést vonja le, hogy a 
lengyel jogban megköveteltek szerint érvényes környezetvédelmi engedélyt adtak ki a szóban 
forgó projektre. Következésképpen nem tűnik megalapozottnak az az állítás, hogy a projektre 
nem adtak ki környezetvédelmi engedélyt. 

A KHV-irányelv esetleges megsértését illetően – ahogy azt a korábbi közlemény is 
megállapította – a Bíróság ítélkezési gyakorlata fényében (a C-3926/92. sz. Bund Naturschutz 
ügy és a C-81/96. sz. Haarlemmerliede ügy) a KHV-irányelv követelményei nem 
alkalmazandók azokra a projektekre, ahol az engedélyezési eljárás az irányelv hatálybalépése 
előtt indult meg. Lengyelország esetében a KHV-irányelv követelményei a csatlakozás 
napjától, azaz 2004. május 1-jétől váltak kötelező erejűvé. Mivel a szóban forgó projekttel 
kapcsolatos engedélyezési kérelmeket 1997-ben nyújtották be, azaz Lengyelország uniós 
csatlakozása előtt, a Bíróság bevett ítélkezési gyakorlata értelmében az irányelv 
követelményei nem alkalmazandók. 

A KHV-irányelv nyilvánossággal folytatott konzultációra vonatkozó rendelkezéseivel 
kapcsolatban a petícióban felvetett problémákat illetően a Bizottság már tett intézkedéseket 
abban a tekintetben, hogy a lengyel rendelkezések nincsenek összhangban az irányelv 
követelményeivel. Ezen intézkedések eredményeként a lengyel hatóságok új törvényt 
fogadtak el a környezeti információkhoz való hozzáférésről és a környezetvédelemről, a 
nyilvánosság környezetvédelemben való részvételéről és a környezeti hatásvizsgálatról, amely 
2008. november 15-én lépett hatályba. Az új törvény megfelelően kezeli a jogsértési 
eljárásban megnevezett hiányosságokat.  

A petíció benyújtójának azon állítását illetően, hogy a projekt sérti az élőhelyvédelmi 
irányelvet, a petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján a Bizottság nem tudja 
                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
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megállapítani az irányelv megsértését. Emellett a petíció benyújtója által a Bizottságnak 
panaszként elküldött információkból arra lehet következtetni, hogy a petíció benyújtója 
szerint az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) és (4) bekezdésének rendelkezéseiből adódó 
eljárási követelményeket sértették meg. E tekintetben a Bizottság a következőket kívánja 
megállapítani. A Bíróság által a 209/04. sz. Bizottság kontra Ausztria ügyben hozott döntés 
értelmében az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) és (4) bekezdésének eljárási 
követelményei csak azon projektek tekintetében kötelezőek a tagállamokra, amelyekre az 
engedélyezési kérelmeket azon időpont után nyújtották be, amikortól az irányelv kötelező lett 
a tagállamokra vonatkozóan, azaz Lengyelország esetében 2004. május 1-jétől. Figyelembe 
véve a szóban forgó projekt beruházási eljárásának elindulásával kapcsolatos korábbi 
következtetéseket, valamint a Bíróság bevett ítélkezési gyakorlata értelmében nem állapítható 
meg az élőhelyvédelmi irányelv eljárási követelményeinek megsértése. 

Az élőhelyvédelmi irányelv és a KHV-irányelv fent említett rendelkezései ugyan nem 
alkalmazandók a szóban forgó projektre, a Bizottság finanszírozási határozata1 előírja, hogy a 
Bizottság értékelje a projekt közösségi jogi követelményeknek, pontosabban a KHV-
irányelvnek való megfelelőségét. Ahogy a korábbi közleményben is megjegyezték, a 
társfinanszírozást azzal a feltétellel hagyták jóvá, hogy a projektnek meg kell felelnie a KHV-
irányelv követelményeinek. A Bizottságnak adott tájékoztatás alapján a szóban forgó projekt 
teljesítette a KHV-irányelv legfontosabb követelményeit. 

Emellett a Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy tekintettel arra, hogy a projekt több Natura 
2000 területen is áthalad, a lengyel hatóságok kifejezték abbéli szándékukat, hogy 
kompenzációt nyújtanak azokért az esetleges károkért, amelyeket a projekt okozhatott a 
közösségi környezetvédelmi jog alapján védett fajokban és élőhelyekben. Mindenekelőtt 
megállapodtak abban, hogy kompenzációs intézkedésként két új különleges madárvédelmi 
területet jelölnek ki 2009 végéig. Emellett a közösségi jelentőségű területek (KJT) esetében 
megváltoztatták azoknak a területeknek a jogi státuszát, amelyekre a szóban forgó projekt 
jelentős hatást gyakorolhatott, mivel Lengyelország javaslatot tett a Bizottságnak azon 
területek új listájára, amelyeket fel kell venni a kontinentális régió KJT-inek jegyzékébe. E 
változtatásnak köszönhetően a befektető új, kiegészítő környezetvédelmi engedélyt kért, 
mivel a lengyel hatóságok jogilag kötelező erejű keretrendszert kívántak előírni azokra a 
hatásmérséklő intézkedésekre, amelyek a projekt közösségi jelentőségű területekre gyakorolt 
lehetséges hatására vonatkoznak.

A petíció benyújtójának azon állítását illetően, hogy nem nyújtottak kártérítést a térségben 
lévő ingatlanokért, a Bizottság a korábbi közleményére kíván utalni, ahol kifejtette, hogy az 
ilyen típusú kártérítés túlmutat a Bizottság hatáskörén, hiszen az ügy teljes egészében a 
tagállamok hatáskörébe tartozik. 

Mivel a szóban forgó beruházást illetően nem állapítható meg a közösségi környezetvédelmi 
jog megsértése, a KHV-irányelv nyilvánossággal folytatott konzultációra vonatkozó 
rendelkezéseivel kapcsolatos problémákat pedig időközben megoldották, a Bizottság nem tart 
szükségesnek további intézkedéseket a petíció benyújtója által felvetett kérdések tekintetében. 

                                               
1 A Bizottság 2004.12.22-i K(2004) 5578. sz. határozata
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Ezért a Bizottság a maga részéről 2009 júniusában lezárta az ügyet.

5 A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2011. január 13.

A petíció benyújtója eredeti petíciójában a 2003/35/EK irányelvvel módosított, az egyes köz-
és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi 
irányelv1 (a továbbiakban: a KHV-irányelv) megsértését állította az A-4-es autópálya 
Zgorzelec és Krzyzowa közötti szakaszának építésével kapcsolatban. A legfőbb állítások a 
nyilvános konzultációs eljárással voltak kapcsolatosak. Az Európai Parlament figyelmébe 
ajánlottakhoz hasonló állításokra vonatkozott egy nyilvántartásba vett és a közelmúltban 
lezárt panasz. A Bizottság által lefolytatott vizsgálat alatt megállapítást nyert, hogy a projekt 
csatlakozás előtti projekt és ekként – a Bíróság kialakult ítélkezési gyakorlatára figyelemmel 
–nem vonatkoznak rá a KHV-irányelv rendelkezései. Ezért a petíció lezárásra került. Erre 
válaszul a petíció benyújtója (2010. május 2-án és 2010. május 10-én) leveleket küldött az 
EP-nek címezve, amelyekben azt állította, hogy a petíció lezárása az Európai Bizottság által 
szolgáltatott hamis tényeken alapult, és kérte petíciójának újbóli vizsgálatát. A petíció 
benyújtója május 24-én további információkat nyújtott be, amelyek lényegében a nemzeti 
bírósági eljárásokra (azon érvelés összefoglalása, amelyek alapján a petíció benyújtója a 
lengyel nemzeti bíróságtól kéri az autópálya használatának felfüggesztését) és az Aarhusi 
Egyezmény 6. cikke (2) bekezdésének a lengyel építési törvény 59. cikke (7) bekezdése révén 
történő sérelmére vonatkozó információkból álltak. Végezetül, 2010 decemberében további 
információk érkeztek, megismételve a 85/337/EGK irányelv megsértésére vonatkozó állítást 
és részletezve a lengyelországi bírósági fejleményeket. Amint azonban azt már a fentiekben is 
kifejtettük, az irányelv nem alkalmazandó az említett projektre.

Az irányelv időbeli alkalmazásának kérdése

A petíció benyújtója állítja, hogy a szóban forgó projekt csatlakozás utáni, mivel a beruházó 
az építési engedély iránti kérelmet (az érintett autópálya különböző szakaszai tekintetében) 
2007. január 30-án és 2007. augusztus 28-án nyújtotta be. A fentiek alapján a petíció 
benyújtója azt állítja, hogy az Európai Bizottság Európai Parlamentnek nyújtott tájékoztatása 
pontatlan volt. 

Amint az a korábbi közleményben is megemlítésre került, az Európai Unió Bíróságának
kialakult ítélkezési gyakorlata értelmében (C-3926/92. sz. Bund Naturschutz ügy; C-81/96. sz. 
Haarlemmerliede ügy) a KHV-irányelv követelményei nem alkalmazandóak azokra a 
projektekre, amelyekben az engedélyezési eljárást az irányelv hatálybalépésének napja előtt 
kezdeményezték. Lengyelország esetében a KHV-irányelv követelményei a csatlakozás 
napjától, azaz 2004. május 1-jétől váltak kötelező erejűvé. 

A lengyel engedélyezési eljárások rendszerint többlépcsős eljárások. Az autópálya-projekt 
esetében a lengyel jog a következő, egymást követő határozatokat írja elő: a hely kijelölésére 
vonatkozó határozat (elvi építési engedély), környezetvédelmi hozzájárulás és építési 
engedély. A KHV-irányelv értelmében e határozatok mindegyikét fejlesztési engedélynek kell 
tekinteni. A fent idézett, kialakult ítélkezési gyakorlatra figyelemmel az engedélyezési eljárás 
kezdetét meghatározó időpont az első engedélyezési határozat iránti kérelem benyújtásának 
                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
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Ezért mivel a szóban forgó projekttel kapcsolatos engedélyezési kérelmeket 1997-ben, azaz 
Lengyelország uniós csatlakozása előtt nyújtották be, a Bíróság bevett ítélkezési gyakorlata 
értelmében az irányelv követelményei nem alkalmazandók. A fentiekre figyelemmel nincs 
szükség a petíció benyújtója által az irányelv különös rendelkezéseinek állítólagos 
megszegésére vonatkozóan tett állítások elemzésére. 

A környezetvédelmi hozzájárulás állítólagos hiányának kérdése 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a szóban forgó projekt tekintetében a Natura 200 
területre nem adtak ki környezetvédelmi hozzájárulást, valamint hogy a Bizottság elhallgatta
ezt az információt a Parlament előtt, eltitkolva ezzel a Parlament elől a természetes élőhelyek 
és a vadon élő növények és állatok védelméről szóló 92/43/EGK1 módosított tanácsi irányelv 
(a továbbiakban az élőhelyi irányelv)2 6. cikke (3) bekezdésének nem megfelelő átültetését. 
A fentiekkel kapcsolatban az alábbiakat kell megjegyezni: A projekt élőhelyvédelmi 
irányelvnek való megfelelésére vonatkozó elemzés az előző közleményben szerepel: 
„A petíció benyújtójának azon állítását illetően, hogy a szóban forgó beruházás sérti az 
élőhelyvédelmi irányelvet, a petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján a Bizottság 
nem tudja megállapítani az irányelv megsértését. Emellett a petíció benyújtója által a 
Bizottságnak panaszként elküldött információkból arra lehet következtetni, hogy a petíció 
benyújtója szerint a szóban forgó beruházás vonatkozásában az élőhelyvédelmi irányelv 6. 
cikke (3) és (4) bekezdésének rendelkezéseiből adódó eljárási követelményeket sértették meg. 
E tekintetben a Bizottság a következőket kívánja megállapítani. A Bíróság által a 209/04. sz. 
Bizottság kontra Ausztria ügyben hozott döntés értelmében az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke 
(3) és (4) bekezdésének eljárási követelményei csak azon projektek tekintetében kötelezőek a 
tagállamokra, amelyekre az engedélyezési kérelmeket azon időpont után nyújtották be, 
amikortól az irányelv kötelező lett a tagállamokra vonatkozóan, így Lengyelország esetében 
2004. május 1-jétől. Figyelembe véve a szóban forgó projekt beruházási eljárásának 
elindulásával kapcsolatos korábbi következtetéseket, a Bíróság bevett ítélkezési gyakorlata 
értelmében nem állapítható meg az élőhelyvédelmi irányelv eljárási követelményeinek 
megsértése.” 

A Bizottság a következőket is megjegyezte: 

„Emellett a Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy tekintettel arra, hogy a projekt több Natura 
2000 területen is áthalad, a lengyel hatóságok kifejezték abbéli szándékukat, hogy 
kompenzációt nyújtanak azokért az esetleges károkért, amelyeket a projekt okozhatott a 
közösségi környezetvédelmi jog alapján védett fajokban és élőhelyekben.
 Mindenekelőtt megállapodtak abban, hogy kompenzációs intézkedésként 2009 végéig két új 
különleges madárvédelmi területet jelölnek ki. Emellett a közösségi jelentőségű területek 
(KJT) esetében megváltoztatták azoknak a területeknek a jogi státuszát, amelyekre a szóban 
forgó projekt jelentős hatást gyakorolhatott, mivel Lengyelország javaslatot tett a 
Bizottságnak azon területek új listájára, amelyeket fel kell venni a kontinentális régió KJT-

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
2 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
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inek jegyzékébe. E változtatásnak köszönhetően a befektető új, kiegészítő környezetvédelmi 
engedélyt kért, mivel a lengyel hatóságok jogilag kötelező erejű keretrendszert kívántak 
előírni azokra a hatásmérséklő intézkedésekre, amelyek a projekt közösségi jelentőségű 
területekre gyakorolt lehetséges hatására vonatkoznak.”

A fentiekből következik, hogy a szóban forgó projektre vonatkozó új környezetvédelmi 
hozzájárulás kiadásával kapcsolatos információkat nem hallgatták el az Európai Parlament 
elől. Emellett egy új, további környezetvédelmi hozzájárulás kiadása – amelynek célja a 
kárenyhítő intézkedések számára jogilag kötelező keretrendszer megteremtése – nem jelenti 
önmagában a környezetvédelmi hozzájárulás hiányát. Még fontosabb azonban, amint az 
fentebb megállapításra került, hogy az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) bekezdésének 
rendelkezései a szóban forgó projektre nem vonatkoznak. 

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) bekezdésének nem megfelelő átültetéséről 
A petíció benyújtója megjegyzi továbbá, hogy az Európai Bizottság nem észlelte az 
élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) bekezdésének nem megfelelő átültetését. A petíció 
benyújtója ezután hivatkozik a környezeti információkhoz való hozzáférésről és a 
környezetvédelemről, a nyilvánosság környezetvédelemben való részvételéről és a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló, 2008. október 3-i törvény (Dz. U. 2008, 199, 1227) 72. cikkének (7) 
bekezdésére. A petíció benyújtójának álláspontja szerint a lengyel törvény fentebb idézett 
rendelkezése meghiúsítja az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) bekezdésének szándékát, 
mivel lehetővé teszi a Natura 2000 területeken a környezeti hatásvizsgálatnak az engedély 
megszerzése utáni elvégzését. A petíció benyújtója hivatkozik a kérdésről szóló, ügyvédek 
egy csoportja által publikált cikkre is. 

Hangsúlyozni kell, hogy az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) bekezdésének nem megfelelő 
átültetésére vonatkozó érvelést, noha ez szerepelt a Bizottsággal a lezárt panaszügyben 
folytatott levelezésben, a petíció benyújtója nem vetette fel az Európai Parlamenthez intézett 
korábbi leveleiben. Ezért a Bizottság erre nem tett észrevételt. A Bizottság meg kívánja 
jegyezni az alábbiakat:
Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése előírja az alábbiakat: „figyelembe véve 
az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell 
folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik 
közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár 
önmagában, akár pedig más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz 
arra.” 

A Bizottság elemezte az élőhelyvédelmi irányelvet átültető lengyel intézkedéseket, és mivel 
azt állapította meg, hogy a lengyel törvény nem teljesen megfelelő, az Európai Közösséget 
létrehozó szerződés 226. cikke alapján 2006-ban jogsértési eljárást indított Lengyelország 
ellen. A Bizottság fellépésének eredményeként a lengyel hatóságok módosították a törvényt, 
többek között a fent említett jogi aktus elfogadása révén. A Bizottság álláspontja szerint az 
aktuális információk alapján az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) bekezdésében foglalt 
eljárási követelmények lengyel jogba történő átültetése helyes. 

A 2008. október 3-i törvény 72. cikkének (7) bekezdése további kötelezettséget ír elő azon 
projektek tekintetében, amelyekre a környezetvédelmi hozzájárulást már kiadták, és amelyek 
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esetleg kedvezőtlenül befolyásolhatják a környezetvédelmi hozzájárulás kiadása óta kijelölt 
Natura 2000 területeket. A lengyel hatóságok ezt a megoldást vezették be a Natura 2000 
hálózat bővülésének figyelembe vétele céljából, és a Bizottság nem állapított meg az irányelv 
követelményeinek való meg nem feleléssel kapcsolatos problémát. 

Az alternatívák elemzésének hiányáról

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a KHV-irányelv 5. cikkének (3) bekezdése sérült, mivel 
a beruházó a hatásvizsgálati jelentésben nem végezte el a lehetséges beruházási változatok 
elemzését, valamint azt is állítja, hogy a Bizottság elhallgatta ezt az információt az Európai 
Parlament elől. Ezen állítás tekintetében a Bizottság a fenti szakaszra kíván utalni, az irányelv 
időbeli alkalmazásával kapcsolatban. Mivel az irányelv a szóban forgó projektre nem 
vonatkozik, nincs szükség a projekt KHV-irányelvnek való állítólagos meg nem felelésére 
vonatkozó konkrét állítások vizsgálatára. 

Az építési engedély kiadásakor hiányzó környezeti hatásvizsgálatról

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a projektre vonatkozó környezeti hatásvizsgálatot csak a 
környezetvédelmi hozzájárulás kiadása szakaszában végezték el, miközben ez nem a végső 
határozat. A petíció benyújtója arra is hivatkozik, hogy a Bizottság megkérdőjelezte, hogy a 
környezetvédelmi hozzájárulás a KHV-irányelv értelmében vett fejlesztési engedély. Mivel –
a petíció benyújtójának álláspontja szerint – a szóban forgó projekt tekintetében a végső és fő 
határozat az építési engedély, ezért a petíció benyújtójának a Bíróság ítélkezési gyakorlatára 
hivatkozva (a C-201/02. sz. Delena Wells ügy) az a véleménye, hogy a KHV-t az építési 
engedélyezés szakaszában kell elvégezni. 

Mindezek tekintetében a Bizottság újfent az irányelv időbeli alkalmazásával kapcsolatos 
szakaszra kíván utalni. Mivel az irányelv a szóban forgó projektre nem vonatkozik, nincs 
szükség a projekt KHV-irányelvnek való állítólagos meg nem felelésére vonatkozó konkrét 
állítások vizsgálatára. 

A KHV-irányelvet átültető lengyel törvény felépítésére vonatkozó általános állítások 
vonatkozásában meg kell jegyezni, hogy a Bizottság a lengyel rendszert valóban nem 
tekintette az irányelvvel teljes egészében összeegyeztethetőnek, aminek eredményeként 2006-
ban megindította a jogsértési eljárást Lengyelország ellen. A Bizottság fellépésének 
eredményeként a lengyelországi törvény változott, és a Bizottság álláspontja szerint a KHV-
irányelv szerinti kötelezettségeket átültető, jelenleg hatályos rendszer nem vet fel 
összeegyeztethetetlenségi aggályokat. 

A környezeti hatásvizsgálati jelentésben szereplő valótlan adatokról 

A petíció benyújtója állítja, hogy a Bizottság elhallgatta az Európai Parlament elől azt a tényt, 
hogy a petíció benyújtója három éven át panaszolta a környezeti hatásvizsgálati jelentésben 
szereplő valótlan állításokat. Ezen állítólagosan valótlan információknak az eredményeként a 
petíció benyújtója nem kapott kártalanítást tulajdonáért, továbbá megszegték a KHV-irányelv 
3. és 9. cikkét. 

A környezeti hatásvizsgálati jelentést a KHV-irányelv 5. cikke alapján kell elkészíteni. A 
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Bizottság az irányelv időbeli alkalmazásával kapcsolatos fenti szakaszra kíván utalni. Mivel 
az irányelv a szóban forgó projektre nem vonatkozik, nincs szükség a projekt KHV-
irányelvnek való állítólagos meg nem felelésére vonatkozó konkrét állítások vizsgálatára. 

A tulajdonért való kártalanítást illetően a Bizottság már kifejtette, hogy ez a Bizottság 
hatáskörén kívül esik, mivel ez a kérdés kizárólagos tagállami hatáskörbe tartozik. 

Az érdekeltek környezetet érintő döntéshozatali folyamatban való részvételi lehetőségének 
hiányáról
A petíció benyújtója azt állítja, hogy az Európai Bizottság nem vette észre, hogy a lengyel jog 
szerint az érdekeltek nem kapnak tényleges lehetőséget a környezetet érintő döntéshozatalban 
való részvételre, ami – a petíció benyújtójának álláspontja szerint – a többek között a 
2003/35/EK irányelvvel módosított KHV-irányelv, a környezeti információkhoz való 
nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
2003/4/EK irányelv 1, illetve az Aarhusi Egyezmény 6. cikkének (2) bekezdése átültetésének 
hiányából vagy nem megfelelő átültetéséből fakad. A petíció benyújtójának álláspontja szerint 
a fent említett irányelvek és az Egyezmény lengyel jogba való helytelen átültetése / 
átültetésének hiánya befolyásolta a projekt engedélyezési eljárása alatt a döntéshozatali 
folyamatot. 

A KHV-irányelv fent említett nem megfelelő átültetésével kapcsolatban a Bizottság 
részletesen elemezte a lengyel jogszabályokat, és mivel úgy találta, hogy az nem felel meg az 
irányelv követelményeinek, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 226. cikke alapján 
2006-ban jogsértési eljárást indított. A Bizottság álláspontja szerint azonban a nyilvános 
konzultációkra vonatkozó, jelenleg hatályos szabályok nem vetik fel a KHV-irányelvnek való 
meg nem felelés kérdését. Mellékesen meg kell jegyezni, hogy az irányelv nem rendelkezik a 
„kérelmező” vagy a „Natura 2000 területre gyakorolt, jelentősen hátrányos hatás” 
kifejezésekről, amelyek a petíció benyújtója szerint nem lettek a lengyel jogba átültetve. 

Továbbá, még ha – feltételezetten – nem is helyes a KHV-irányelv rendelkezéseinek lengyel 
jogba való átültetése, megállapítást nyert, hogy az irányelvet a szóban forgó projektre nem 
kell alkalmazni, ennélfogva az irányelv állítólagosan helytelen átültetése a projektre 
semmiféle hatással nem lenne. 

A 2003/4/EK irányelv helytelen átültetésének kérdése kapcsán a Bizottság a következőket 
kívánja megjegyezni. A Bizottság elvégezte a fent említett irányelv lengyel jogba történő 
átültetésének elemzését, és mivel megállapította, hogy az nem teljes mértékben megfelelő, 
pontosítást kérő levelet intézett a lengyel hatóságokhoz. A lengyel hatóságok válasza 
beérkezett, és jelenleg értékelés alatt áll. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a 2003/4/EK 
irányelv átültetésével kapcsolatos esetleges hiányosságok nem tartoznak a szóban forgó 
projekthez. A 2003/4/EK irányelv nem határoz meg az információk terjesztésére vonatkozó 
különleges kötelezettségeket a különféle projektkategóriák vonatkozásában. Ez a követelmény 
azonban megjelenik a KHV-irányelv 6. cikkének (2) bekezdésében, amely részletes 
követelményeket ír elő a nyilvánosság azon projektekről való tájékoztatására, amelyek 
jelentős hatást gyakorolhatnak a környezetre. Azonban, amint az fentebb megállapításra 
került, a KHV-irányelv a szóban forgó projektre nem vonatkozik. 
                                               
1 HL L 41, 2003.2.14., 26. o.
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Az Aarhusi Egyezmény 6. cikk (2) bekezdésének állítólagos át nem ültetésével kapcsolatban a 
Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy az Egyezmény I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekre többek között a módosított 85/337/EGK irányelvet, illetve a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelvet 1

(az IPPC-irányelvet) átültető lengyel jogszabályi rendelkezések irányadóak. E lengyel 
jogszabályi rendelkezések tartalmaznak a nyilvános konzultációra vonatkozó, az Aarhusi 
Egyezmény 6. cikkének (2) bekezdésében szereplő rendelkezéseket. Ezért a Bizottság nem 
tud egyetérteni azzal, hogy a lengyel jogból hiányoznak az Aarhusi Egyezmény 6. cikkének 
(2) bekezdését átültető rendelkezések.

A szóban forgó projekthez hasonló projekteket (autópályákat) illetően az Egyezményből 
eredő kötelezettségek a 2003/35/EK irányelvbe kerültek átültetésre, amely többek között 
módosította a KHV-irányelvet. Az ilyen projektek tekintetében a KHV-irányelvet átültető 
lengyel törvény előírja a nyilvános konzultációnak a környezetvédelmi hozzájárulás kiadása 
szakaszában történő lefolytatásának kötelezettségét, illetve rendelkezik a nyilvános 
konzultáció lefolytatásának eseti értékelés alapján az építési engedély kiadásának szakaszában 
történő lehetőségéről is. Ez a megoldás összeegyeztethetőnek tűnik az Aarhusi Egyezmény 6. 
cikkének (2) bekezdésével, amely előírja, hogy „Az érintett nyilvánosságot közzététel vagy 
egyéni tájékoztatás útján, a környezeti döntéshozatali folyamat korai fázisában (…) 
tájékoztatni kell”, valamint a Bíróság döntésével (lásd a C-201/02. sz. Delena Wells ügyet) is. 

Az építési törvény 59. cikkének az Aarhusi Egyezmény 6. cikke (2) bekezdésének való 
megfelelőségéről 

Emellett a petíció benyújtójának az a véleménye, hogy a lengyel építési törvény 59. cikkének 
(7) bekezdése nem felel meg az Aarhusi Egyezmény 6. cikkének (2) bekezdésének. 

Az Egyezmény 6. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az érintett nyilvánosságot a környezeti 
döntéshozatali folyamat korai fázisában tájékoztatni kell a projektre vonatkozó információkról 
(úgymint a javasolt tevékenységről, az esetleges döntés jellegéről, a döntéshozatalért felelős 
hatóságról, stb.). A lengyel építési törvény 59. cikke az épületek és építmények használatba 
vételi engedélyének kiadásáról szól. Ezt a külön engedélyt azt követően adják ki, hogy az 
engedélyezési folyamat lezárult és a beruházás kivitelezése lezajlott. A lengyel 
jogszabályoknak megfelelően az engedély kiadásához szükséges a megfelelő hatóságok általi, 
az építési engedély feltételeinek betartására irányuló, kötelező ellenőrzések elvégzése. A fent 
említett törvény 59. cikkének (7) bekezdése szerint a használatbavételi engedély kiadásában 
egyetlen fél, a beruházó vesz részt, ami a petíció benyújtójának álláspontja szerint nem felel 
meg az Aarhusi Egyezmény 6. cikkének (2) bekezdésének. 

A Bizottság a fentiek kapcsán a következő magyarázatot kívánja adni. Noha a lengyel 
engedélyezési eljárás többlépcsős döntéshozatali folyamatból áll, amelynek része lehet a 
használatba vételi engedély is, a fentiekből nem következik, hogy a nyilvános konzultációra 
minden egyes szakaszban szükség lenne, feltéve, ha az engedélyezési folyamat egészében 
lehetővé teszi az ilyen konzultációt. A fenti magyarázatból egyértelmű, hogy a 2003/35/EK 
irányelvvel módosított KHV-irányelvből eredő kötelezettségeket átültető lengyel 
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jogszabályok rendelkeznek az irányelv I. mellékletében felsorolt projektek tekintetében a 
nyilvános konzultáció környezetvédelmi határozat kiadásának szakaszában történő 
lefolytatásáról. Összegezve, a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy megállapíthassa az 
Aarhusi Egyezmény 6. cikke (2) bekezdésének a lengyel építési törvény 59. cikke általi 
megsértését. 

Egyéb kérdések

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az Európai Bizottság tévesen állítja, miszerint a szóban 
forgó projektet engedélyező határozat megfelel a lengyel jogszabályi rendelkezéseknek. A 
petíció benyújtója további információkkal is szolgál a nemzeti bírósági eljárásokról (lengyel 
bírósági döntésekről és a jelenleg ott folyó bírósági eljárásokról). 

A Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy soha nem végzett értékelést a projekt lengyel 
jogszabályoknak való megfelelését illetően. A projekt lengyel jogszabályoknak való 
megfelelésének kérdése a Bizottság hatáskörén kívül esik. 

Következtetések 

Maga a projekt nem veti fel az uniós jog megsértésének kérdését. További tájékoztatásként a 
Bizottság megerősíti, hogy jelenleg tárgyalásokat folytat a lengyel hatóságokkal arról, hogy 
Lengyelország miként hajtotta végre az információkhoz való hozzáférésről szóló 2003/4/EK 
irányelvet. Ez azonban nem tartozik a projekthez. 


