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Irena Rogowska, lengyel állampolgár által a „Stop Odkrywce” (Állítsák le a 
nyíltszíni bányászatot) szervezet nevében benyújtott, 0046/2010. számú
petíció a lengyelországi Alsó-Sziléziában folytatott külszíni 
barnaszénbányászatról

1. Az 1345/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet egy Lengyelországban, Alsó-Sziléziában található, 
barnaszén fejtésére szolgáló nyíltszíni fejtéssel kapcsolatos projektre. A petíció benyújtója 
úgy véli, hogy a projekt ellentmond az Európai Unió szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, az 
energiatermelés környezetszennyező formáinak csökkentése érdekében az innovatív 
technológiák támogatására, valamint a természetes környezet védelmére irányuló elveinek. A 
petíció benyújtója ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az illetékes hatóságok nem folytattak 
konzultációt, és nem hoztak nyilvánosságra átlátható és objektív tudományos és társadalmi-
gazdasági jellegű adatokat. Mivel a petíció benyújtójának véleménye szerint az említett 
projekt lebonyolítása súlyosan sértené a területen hatályos közösségi jogszabályokat, ezért az 
Európai Parlament intézkedését kéri.

A 0046/2010. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója olyan – részben a Natura 2000 program által védett –lengyelországi alsó-
sziléziai területekre hivatkozik, amelyeken külszíni barnaszénbányászat folyik. A benyújtó 
szerint a projekt ellentétes a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével, az energiatermelés 
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kevésbé szennyező formáinak megteremtését szolgáló innovatív technológiák ösztönzésével, 
valamint a természeti környezet védelmével kapcsolatos uniós elvekkel. A petíció benyújtója 
egyidejűleg hangsúlyozza, hogy az illetékes hatóságok nem tartottak nyilvános meghallgatást, 
és nem terjesztettek elő átlátható és objektív tudományos, illetve társadalmi és gazdasági 
vonatkozású adatokat. A petíció benyújtója szerint az említett projekt kivitelezése komolyan 
sérti a területen érvényben lévő közösségi jogszabályokat, ezért arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy foglalkozzon az üggyel.

2. Elfogadhatóság

Az 1345/2009. számú petíció: elfogadhatónak nyilvánítva 2009. december 22-én
Az 0046/2010. számú petíció: elfogadhatónak nyilvánítva 2010. április 23-án
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

Mindkét petíció egy, a lengyelországi Alsó-Szilézia régióban tervezett külszíni barnaszén-
bányászati projektre vonatkozik. A petíció benyújtói azt állítják, hogy a projekt jelentős 
következményekkel fog járni a helyi környezetre és kulcsfontosságú ökoszisztémák 
pusztulásához fog vezetni. Ezen túl felhívják a figyelmet a projekt miatt potenciálisan 
megnövekedő szén-dioxid-kibocsátás kérdésére, amelyet a petíció benyújtói 
elfogadhatatlannak tartanak a megújuló energiaforrásokat középpontba állító Európában. A 
petíció benyújtói azt is állítják, hogy a projekt megvalósítása a helyi közösség társadalmi 
szövetének szétszakításához vezető tömeges kitelepítést fog eredményezni.

A petíciót benyújtók egyike hangsúlyozza, hogy a külszíni barnaszénbánya kiépítésének 
tervezett területe részben Natura 2000 területeket is felölel (a „Łęgi Odrzańśkie” terület KMT 
és KJT minősítésű, az „Irysowy Zagon” és a „Pątnów Legnicki” területek KJT minősítésűek). 
A petíció benyújtója szerint amennyiben a projekt megvalósul, az érinteni fogja a Natura 2000 
területeket és uniós forrásokból épített infrastruktúrát fog megsemmisíteni. 

A petíció benyújtója azt is állítja, hogy a „Lengyelország energiapolitikája 2030-ra” stratégiai 
dokumentum alapján a projekt tervezett helyszíne infrastruktúra-fejlesztési korlátozások alá 
esik. A petíció benyújtója szerint e korlátozások nem törvényesek, hiszen a helyi lakosság egy 
jogilag kötelező erejű népszavazás során (70%-os részvételi arány mellett a hat érintett gmina 
– község – lakosságának 95%-a a projekt ellen szavazott) egyértelműen kifejezte a projekttel 
kapcsolatos véleményét. A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy a népszavazás eredményeit 
a központi hatóságok figyelmen kívül hagyják. A petíció benyújtója azt is kijelenti, hogy az 
infrastruktúra-fejlesztési korlátozást beillesztő kérdéses stratégiai dokumentum esetében nem 
került sor nyilvános konzultációkra. 

A petíció benyújtójának további aggodalmai az EU Alapjogi Chartája esetleges megsértésére 
vonatkoznak, különösen az érintett gminák helyi közösségeinek ama jogai tekintetében, hogy 
szennyezéstől mentes területen élhessenek és ne kelljen tartaniuk egy tömeges kitelepítéshez 
vezető projekt megvalósításától. 

A Bizottság megjegyzi, hogy a petícióban felvetettekhez hasonló kérdéseket –
nyilvántartásba vett panaszként – már előzetesen megvizsgáltak, és ezek kapcsán a Bizottság 
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felvilágosítást kért a lengyel hatóságoktól. Az alábbi elemzés a jelen petíciókban szereplő 
információkat és a fenti panasz kapcsán a lengyel hatóságoktól kapott magyarázatokat 
egyaránt figyelembe veszi.

Ami az uniós jogszabályokat illeti, két irányelv is alkalmazható a petíciókban felvetett 
ügyekben, egyrészt a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelv (a továbbiakban a SEA irányelv)1, 
másrészt pedig a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK módosított tanácsi irányelv (a továbbiakban élőhelyvédelmi irányelv)2.

SEA irányelv – egyes tervek és programok környezetvédelemre és nyilvános konzultációra 
gyakorolt hatásának értékelése  

A SEA irányelv rendelkezései az energetikai tervek és programok számára többek között 
környezeti hatásvizsgálatok végzését írják elő (a jelenlegi ítélkezési gyakorlat értelmében), 
valamint meghatározzák a 2001/42/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerinti projektek 
jövőbeli fejlesztési jóváhagyásainak kereteit. 

A nyilvános konzultációk tekintetében a SEA irányelv 6. cikkének (2) bekezdése kimondja, 
hogy: „a (3) bekezdésben említett hatóságok és a (4) bekezdésben említett nyilvánosság 
részére korai és hathatós lehetőséget biztosítanak arra, hogy megfelelő határidőn belül 
kifejthessék véleményüket a terv- vagy programtervezetet és az ahhoz mellékelt környezeti 
jelentést illetően, azt megelőzően, hogy a tervet vagy programot elfogadnák, illetve 
jogalkotási eljárásra terjesztenék be”.

A lengyel hatóságoktól kapott információk alapján megállapítható, hogy a fent említett 
„Lengyelország energiapolitikája 2030-ra” című stratégiai dokumentum elfogadását a nemzeti 
jogszabályok vonatkozó előírásainak megfelelő stratégiai hatásvizsgálat előzte meg. 
Ezenkívül a lengyel hatóságok által adott magyarázat alapján azt a következtetést lehet 
levonni, hogy a konzultációs folyamat során valamennyi érintett fél előtt lehetőség nyílt 
megjegyzések és észrevételek benyújtására. A lengyel hatóságok szerint a konzultációs 
folyamat során benyújtott megjegyzéseket a stratégiai dokumentum végső változatának 
elkészítésekor figyelembe vették. 

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a petíció benyújtójának állításai a régióbeli infrastrukturális 
fejlesztésekre vonatkozó korlátozásokat tárgyaló nyilvános konzultáció hiányára 
vonatkoznak, s tény, hogy e korlátozások a kérdéses program II. mellékleteként találhatók 
meg. Következésképpen a lengyel hatóságoknak kell tisztázniuk, hogy a stratégiai 
dokumentum mellékletei a nyilvános konzultáció tárgyát képezték-e. 

Élőhelyvédelmi irányelv – a terv a védett Natura 2000 területekre gyakorolt hatásának 
vizsgálata 

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerint „az adott természeti terület 

                                               
1 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.
2 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
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védelmével kapcsolatos célkitűzéseket figyelembe véve 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 stratégiai dokumentumnak a Natura 2000 területekre gyakorolt hatásvizsgálatára 
vonatkozóan a lengyel hatóságoktól kapott információk alapján az alábbiakat lehet 
megállapítani. Először is, a stratégiai dokumentumhoz készített környezeti jelentés szerint a 
terület természetvédelmi érzékenysége miatt a legnicai ásványlelőhely kiaknázására a 
stratégiai dokumentum érvényességi ideje alatt (azaz 2030-ig) nem fog sor kerülni (lásd a 
jelentés 227. oldalát). 

Másrészről a lengyel hatóságok jelezték, hogy a stratégiai dokumentum egy 
keretdokumentum, amely megállapítja a lengyel energiaágazat prioritásait 2030-ig terjedően, 
továbbá a SEA irányelv 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban az elkészült környezeti 
jelentés az információk olyan szintjét tartalmazza, amely a döntéshozatali folyamat jelenlegi 
szakaszában reálisan elvárható. A lengyel jogszabályokkal összhangban a legnicai 
barnaszénlelőhely kiaknázását már tartalmaznia kell azoknak a vonatkozó tervezési 
dokumentumoknak (a lengyel törvények értelmében a feltételek tanulmányozása és több 
szintű területfelhasználási tervek), amelyekhez a lengyel törvények stratégiai hatásvizsgálatok 
végzését (köztük nyilvános konzultációkat) írják elő, és amelyekre a természetvédelmi 
törvény 33. és 34. cikke vonatkozik. A fent említett cikkek az irányelv 6. cikkének (3) és (4) 
bekezdéséből eredő feladatokat ültetik át, amely cikkek a tervek vagy projektek 
megvalósítását csak abban az esetben engedélyezik, ha alternatív megoldásokra nincs 
lehetőség és jelentősebb nyomós közérdeken alapuló indokok állnak fenn.    
A lengyel hatóságoktól kapott válasz fényében azt a következtetést kell levonni, hogy nem áll 
a Bizottság rendelkezésére olyan bizonyíték, amely megállapíthatná az élőhelyvédelmi 
irányelv megsértését a petíciókban felvetett kérdésekkel kapcsolatban. 

Egyéb kérdések
Minthogy a lengyel hatóságoktól kapott válaszból egyértelművé válik, hogy a legnicai 
lelőhely kibányászására a stratégiai dokumentum érvényességi idején belül (2030-ig) nem fog 
sor kerülni, a szén-dioxid-kibocsátás bányászat miatti lehetséges túllépése pedig hipotetikus 
kérdésnek tűnik, így nem is szorul vizsgálatra.
Ami a helyi közösségek lehetséges kitelepítését illeti, valamint azt, hogy a lengyel hatóságok 
a jelek szerint nem vették figyelembe a helyi népszavazás eredményeit, meg kell jegyezni, 
hogy e kérdések a lengyel hatóságok kizárólagos hatáskörébe tartoznak, így azok vizsgálata 
nem áll a Bizottság módjában.  

Az EU Alapjogi Chartája 

Az EU Alapjogi Chartájának állítólagos megsértése kapcsán a Bizottság emlékeztet arra, hogy 
a Charta 51. cikkével összhangban annak rendelkezései csak abban az esetben vonatkoznak az 
EU intézményeire és a tagállamokra, ha azok uniós jogszabályokat hajtanak végre. A kapott 
információk alapján nem lehetett megállapítani kapcsolatot a fenti tényállás és az uniós 
jogszabályok között. 
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Következtetések 

A Bizottság felkéri a lengyel hatóságokat, hogy tisztázzák, hogy a „Lengyelország 
energiapolitikája 2030-ra” című stratégiai dokumentum mellékletei a SEA irányelvben 
előírtaknak megfelelően nyilvános konzultáció tárgyát képezték-e.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2011. március 3. (REV)

Az előző közleményében tett ígéretének megfelelően, a Bizottság felkérte a lengyel 
hatóságokat, hogy tisztázzák, hogy a „Lengyelország energiapolitikája 2030-ra” című 
stratégiai dokumentum mellékletei nyilvános konzultáció tárgyát képezték-e, ahogy azt a SEA 
irányelv1  (az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és 
programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról) előírja. A lengyel hatóságok arról 
tájékoztatták a Bizottságot, hogy a fent említett stratégiai dokumentum mellékletei is részét 
képezték a konzultációs eljárásnak. A lengyel hatóságok hivatkoztak különösen a gazdasági 
miniszter által 2009. július 15-én készített, a Lengyelország energiapolitikája 2030-ra című 
dokumentum nyilvános konzultációjának eredményeiről szóló jelentésre, amely alapján 
megállapítható, hogy az energiafejlesztéshez  nem kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 
lelőhelyvédelem szükségessége miatti korlátozásáról szóló kérdéses rendelkezés, amely a 
stratégiai dokumentum mellékletében szerepel, szintén nyilvános konzultáció tárgyát képezte.

A lengyel hatóságok által nyújtott magyarázatok alapján a Bizottság nincs abban a helyzetben, 
hogy megállapítsa a SEA irányelv megsértését. 

                                               
1 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.


