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Tárgy: Janusz Wilczynski lengyel állampolgár által benyújtott 0913/2010. számú 
petíció egy nyugat-lengyelországi autópálya-projekttel kapcsolatban az egyes 
köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK tanácsi irányelv és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő 
állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv 
rendelkezéseinek a lengyel hatóságok általi be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet a tervezett A-2-es számú autópályára, amely a 
lengyel-német határon Swiecko határállomást és az onnan 106 kilométerre keletre található 
Nowy Tomysl várost köti össze. A petíció benyújtója rámutat, hogy az illetékes hatóságok a 
tervezett útépítés jóváhagyásával kapcsolatban, amely rendkívül negatív hatással lesz a 
Natura 2000 területek jegyzékében (PL 080003) szereplő Nietoperek különleges 
természetmegőrzési területre, megsértették az egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelv és a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi 
irányelv számos rendelkezését. A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 
környezetvédelmi jogszabályainak ilyen jellegű megsértése általános jelenség 
Lengyelországban, és többek között a Via Baltica közúti hálózat ügyére hívja fel a figyelmet. 
A petíció benyújtója ezért annak biztosítására kéri az Európai Parlamentet, hogy az Európai 
Unió e területen hatályos jogi aktusait általános érvénnyel, de mindenekelőtt a petíció tárgyát 
képező autópálya-projekttel kapcsolatban tartsák be.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
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szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 3.

A Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy e projekttel kapcsolatban, ugyanezen problémák 
tárgyában már beérkezett hozzá egy panasz. A panaszt nyilvántartásba vették, majd az 
elvégzett vizsgálat eredményeként lezárták. Az alábbiakban adott elemzés figyelembe veszi a 
petícióban közölt tájékoztatást, valamint a nyilvántartásba vett panasz részeként a 
Bizottsághoz eljuttatott információkat is. 

Környezeti hatásvizsgálat 
A petíció benyújtója által említett projekt a KHV-irányelv I. melléklete 7. b) pontjának 
(„autópályák és gyorsforgalmi utak építése”) hatálya alá tartozik. Az irányelv I. mellékletében 
felsorolt projektek esetében kötelező hatásvizsgálati eljárást kell végezni; míg a II. melléklet 
szerinti projekteknél a tagállamoknak eseti vizsgálat útján, illetve küszöbértékek vagy 
kritériumok alapján kell meghatározniuk, hogy a projektet vizsgálatnak kell-e alávetni a 
környezetre gyakorolt várhatóan jelentős hatásai miatt, figyelembe véve az irányelv III. 
mellékletében megállapított alkalmazandó kiválasztási kritériumokat (úgynevezett 
„átvilágítás”). Amikor környezeti hatásvizsgálatot végeznek, a projektgazdának be kell 
nyújtania az illetékes hatóságokhoz a javasolt projekt várhatóan jelentős hatásainak leírását, 
ideértve adott esetben a halmozott hatásokat is. Ezenfelül a környezeti hatásvizsgálat 
magában foglalja a lakossággal és a környezeti feladataik kapcsán a projektben várhatóan 
érintett hatóságokkal folytatott konzultációt is. Továbbá az engedélyre vonatkozó döntésnek 
figyelembe kell vennie a fenti konzultációk eredményét és a projektgazda által az illetékes 
hatóságok rendelkezésére bocsátott információkat. Végül pedig az engedély odaítélésére vagy 
elutasítására vonatkozó határozatot az irányelv alapján elérhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára.

A Bizottság ugyanakkor megjegyzi, hogy a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint (a C-
396/92. sz. Bund Naturschutz-ügy; a C-81/96. sz. Haarlemmerliede-ügy) a KHV-irányelv nem 
alkalmazandó, amennyiben az engedélyezési eljárást az irányelv hatálybalépésének napja előtt 
kezdeményezték.

A petíció benyújtójának állítása szerint a kérdéses projektre alkalmazni kell a KHV-
irányelvet, mivel a környezetvédelmi engedély iránti kérelmet 2007 júniusában nyújtották be, 
az építési engedély iránti kérelmet pedig 2009 decemberében. E tekintetben a Bizottság a 
következő észrevételeket kívánja tenni. A lengyel engedélyezési eljárások rendszerint 
többlépcsős eljárások. Az autópályaprojektek esetében a lengyel jog a következő, egymást 
követő határozatokat írja elő: a hely kijelölésére vonatkozó határozat, környezetvédelmi 
engedély és építési engedély. E határozatok mindegyikét a KHV-irányelv értelmében vett 
engedélynek kell tekinteni. A fent idézett állandó ítélkezési gyakorlatra figyelemmel az 
engedélyezési eljárás kezdetét meghatározó időpont az első engedélyezési határozat iránti 
kérelem benyújtásának napja. 

A Bizottság alaposan megvizsgálta a petíció benyújtója által – a petíció, illetve a panasz 
részeként – rendelkezésre bocsátott információkat. A Bizottság rendelkezésére álló 
dokumentumokból megállapítható, hogy a hely kijelölésére vonatkozó határozattal (vagyis az 
első engedélyezési határozattal) kapcsolatos eljárást az 1990-es évek közepén kezdték meg –
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tehát azt jóval az előtt kezdeményezték, hogy a KHV-irányelv Lengyelország számára is 
hatályossá vált 2004. május 1-jén. Következésképpen a Bíróság állandó ítélkezési 
gyakorlatának értelmében erre nem alkalmazandók az irányelv előírásai. A fentiekre 
figyelemmel nincs szükség arra, hogy megvizsgálják a petíció benyújtója által az irányelv 
egyes rendelkezéseinek állítólagos megsértésére vonatkozóan tett állításokat. 

Élőhelyvédelmi irányelv 

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerint „az adott természeti terület 
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”. Ezenkívül az 
élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (4) bekezdése szerint amennyiben engedélyezni kell egy 
Natura 2000 területre jelentős hatást gyakorló projektet vagy tervet, ez csak alternatív
megoldás hiányában, valamely elsődlegesen fontos közösségi érdekre figyelemmel történhet. 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a kérdéses projekt tekintetében nem végezték el az 
alternatívák megfelelő elemzését, ezért feltételezése szerint megsértették az élőhelyvédelmi 
irányelv 6. cikke (3) és (4) bekezdéséből fakadó eljárási követelményeket. E tekintetben a 
Bizottság azt is meg kívánja jegyezni, hogy a Bíróság által a 209/04. sz., az Európai 
Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság ügyben hozott döntés értelmében az 
élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) és (4) bekezdésének eljárási követelményei csak olyan 
projektek esetében kötelezőek a tagállamokra nézve, amelyekre vonatkozóan az 
engedélyezési kérelmeket azon időpont után nyújtották be, amikortól az irányelv kötelezővé 
vált a tagállamok számára, így Lengyelország esetében 2004. május 1-jétől. Figyelembe véve 
a szóban forgó projekt engedélyezési eljárásának kezdetét érintő korábbi következtetéseket, a 
Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata alapján nem állapítható meg az élőhelyvédelmi irányelv 
eljárási követelményeinek megsértése. 

Az engedélyezési határozatok különböző jogi személyeknek történő kiadásával kapcsolatos 
probléma 

A jogi személyek kérdésével kapcsolatban, akik számára az egyes határozatokat kiadták, a 
Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy ez a szempont kívül esik a KHV-irányelven, és ezért 
nem vet fel kérdéseket az irányelvnek való megfelelés elmulasztását illetően. 

Az uniós irányelvek helytelen átültetésének kérdése 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a KHV-irányelv egyes rendelkezéseit, a 2003/4/EK 
irányelv egyes rendelkezéseit, valamint az Aarhusi Egyezmény 6. cikkének (2) bekezdését 
nem ültették át, illetve helytelenül ültették át. 
KHV-irányelv 
A petíció benyújtójának állítása szerint a KHV-irányelvben foglalt fogalommeghatározások 
közül néhányat nem ültettek át a lengyel jogba. Ez az engedély, az érintett nyilvánosság és a 
projektgazda fogalmát érinti. Továbbá a petíció benyújtójának véleménye szerint a KHV-
irányelv 6. cikkének (6) bekezdését – amely kimondja, hogy „a különböző szakaszokra 
ésszerű időkereteket kell előírni, amelyek elegendő időt biztosítanak a nyilvánosság 
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tájékoztatására, valamint az érintett nyilvánosság felkészülésére és a környezettel kapcsolatos 
döntéshozatalban történő hatékony részvételére e cikk rendelkezéseire is figyelemmel” – nem 
ültették át a lengyel jogba. 
A Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy elvégezte a KHV-irányelv átültetésére irányuló 
lengyel intézkedések mélyreható elemzését, és miután megállapította, hogy a lengyel 
rendelkezések nem felelnek meg maradéktalanul az irányelv követelményeinek, az Európai 
Közösséget létrehozó szerződés korábbi 226. cikke (jelenleg az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 258. cikke) alapján 2006-ban jogsértési eljárást indított. Fontos hangsúlyozni, 
hogy ez esetben a megfelelés elmulasztásának általános esetéről van szó, amely nem 
kapcsolódik konkrét projekthez. 2006. július 4-én felszólító levelet (első írásbeli 
figyelmeztetést) küldtek Lengyelországnak az ügyben. Ezután 2007. június 29-én 
indokolással ellátott véleményt (második írásbeli figyelmeztetést) adtak ki. Ezen intézkedések 
eredményeként a lengyel hatóságok új törvényt fogadtak el a környezeti információkhoz való 
hozzáférésről és a környezetvédelemről, a nyilvánosság környezetvédelemben való 
részvételéről, valamint a környezeti hatásvizsgálatról, amely 2008. november 15-én lépett 
hatályba. Ez az új törvény a Bizottság véleménye szerint összhangban áll a KHV-irányelvvel, 
ami annak a nyilvános konzultációra vonatkozó rendelkezéseit és az irányelv 
fogalommeghatározásainak átültetését illeti. 

2003/4/EK irányelv
Ezen túlmenően a petíció benyújtója azt állítja, hogy a környezeti információkhoz való 
nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
2003/4/EK irányelvet nem ültették át megfelelően a lengyel jogrendbe. Az állítások 
különösen a következők átültetését érintik: 1. cikk, a 3. cikk (5) bekezdésének a) pontja, a 3. 
cikk (5) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése és a 8. cikk (1) bekezdése. 

A Bizottság egy horizontális eljárás részeként elvégezte a fent említett irányelvet a nemzeti 
jogba átültető intézkedések elemzését, és mivel megállapította, hogy a jogszabályok lengyel 
átültetése nem teljes mértékben megfelelő, levelet intézett a lengyel hatóságokhoz, amelyben 
az ügy tisztázását kérte. A lengyel hatóságok válasza beérkezett, és azt jelenleg vizsgálják. 
Hangsúlyozni kell azonban, hogy a 2003/4/EK irányelv átültetésével kapcsolatos esetleges 
hiányosságok nem lényegesek a szóban forgó projekt szempontjából. A 2003/4/EK irányelv 
nem határoz meg az információk terjesztésére vonatkozó különleges kötelezettségeket a 
különféle projektkategóriák vonatkozásában. Ez a követelmény a KHV-irányelv 6. cikkének 
(2) bekezdésében jelenik meg, amely részletes kötelezettségeket ír elő a nyilvánosság azon 
projektekről való tájékoztatására, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak a környezetre. A 
KHV-irányelv alkalmazandóságát illetően lásd a fenti magyarázatokat. 
Aarhusi Egyezmény 
A petíció benyújtója végezetül azt állítja, hogy nem történt meg az Aarhusi Egyezmény 6. 
cikke (2) bekezdésének átültetése, amely előírja, hogy „az érintett nyilvánosságot közzététel 
vagy egyéni tájékoztatás útján, a környezeti döntéshozatali folyamat korai fázisában, 
megfelelően, időszerűen és hatékonyan tájékoztatni kell egyebek között: 

a) a javasolt tevékenységről és a kérelemről, amelyre a döntés vonatkozik majd; 
b) a lehetséges döntések természetéről vagy a döntés tervezetéről; 

c) a döntéshozatalért felelős hatóságról; 
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d) a várható eljárásról [...]”. 
A Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy az Egyezmény I. mellékletében felsorolt 
tevékenységekre vonatkozó döntéshozatali folyamatra nézve többek között a 85/337/EGK 
irányelvet, illetve a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 
2008/1/EK irányelvet1 (IPPC-irányelv) átültető lengyel jogszabályi rendelkezések irányadók. 
E lengyel jogszabályi rendelkezések a nyilvános konzultációra vonatkozó, az Aarhusi 
Egyezmény 6. cikkének (2) bekezdésében szereplő rendelkezéseket is tartalmaznak. Ezért a 
Bizottság nem tud egyetérteni azzal, hogy hiányoznak az Aarhusi Egyezmény 6. cikkének (2) 
bekezdését átültető rendelkezések. 

E projektet illetően nincs bizonyíték az uniós környezetvédelmi jog megsértésére. 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 érinti a szóban forgó projektet. A 
Bizottság úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi ügyben nincs szükség további intézkedésre, és az 
ügyre vonatkozó saját aktáját 2011 januárjában lezárta.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. szeptember 6.

A petíció benyújtója azzal az állítással fordult a Parlamenthez, hogy az Európai Parlament 
Petíciós Bizottságának a petíció lezárását eredményező határozata az Európai Bizottság által 
szolgáltatott valótlan információkon alapult. Ezenfelül a petíció benyújtójának állítása szerint 
a petíciót a Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérése nélkül vizsgálták meg. 

A petíció benyújtója lényegében megismétli az eredeti petícióban ismertetett érveket. 
Legfontosabb állítása arra vonatkozik, hogy a petíció benyújtójának véleménye szerint a 
Świecko és Nowy Tomyśl közötti A2-es autópálya szóban forgó projektje egy csatlakozás 
utáni projekt. A petíció benyújtója megjegyzi, hogy bár a szóban forgó projekt helyének 
kijelölésére vonatkozó határozatot 1996-ban hozták, a projektre vonatkozó munkálatokat 11 
évvel később fejezték be, és ez a hely kijelölésére vonatkozó határozat naprakésszé tételét, és 
bizonyos esetekben a új hely kijelölésére vonatkozó határozatot igényelt. A petíció benyújtója 
a közigazgatási hatóságok által hozott három közigazgatási határozatra utal, amelyek a 2004 
utáni időszakra vonatkozóan olyan területeket érintenek, amelyeken a petíció benyújtójának 
földrészletei találhatóak. Ezek a határozatok a 2007. augusztus 6-i környezetvédelmi 
határozat, a hely kijelölésére vonatkozó, 2008. március 11-i határozat és a 2009. június 15-i 
építési engedély. 

Azon állítással összhangban, miszerint a projekt csatlakozás utáni projekt, a petíció benyújtója 
megismétli arra vonatkozó állításait, miszerint elmulasztották a projekt alternatíváinak 
elemzését, ami véleménye szerint az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (4) bekezdésének 
megsértését eredményezi.2 A petíció benyújtója ezenfelül – feltételezve, hogy a projekt egy 
csatlakozás utáni projekt –, megismétli a fent említett érveket, és azt állítja, hogy a nyilvános 

                                               
1 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
2 A módosított 92/43/EGK irányelv a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (a 
továbbiakban: az élőhelyvédelmi irányelv) HL L 206., 1992.7.22, 7. o.
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konzultációkat nem megfelelően folytatták le, ami a KHV-irányelv1 megsértését 
eredményezte. A petíció benyújtója a különböző jogi személyeknek (Autostrada 
Wielkopolska S.A., és nem az országos utak és autópályák általános igazgatósága) nyújtott 
engedélyekkel kapcsolatos érveit is megismételte. A projekt kivitelezésének helye szerinti 
ingatlan használata kapcsán a petíció benyújtója ismét arra utal, hogy a projektgazda nem 
jogosult az ingatlan használatára. A petíció benyújtója a fent említett valamennyi állítással 
kapcsolatban úgy véli, hogy nem kapott választ az érvelésére. A petíció benyújtója végül 
megjegyzi, hogy a számára megküldött tájékoztatásban helytelenül szerepel az, hogy a 
lengyel jogszabály tartalmazza az „engedély” és a „projektgazda” fogalommeghatározását. 

Az uniós környezetvédelmi jogszabályok időbeli alkalmazásának kérdéséről (csatlakozás előtti 
vagy utáni projekt) 
A Bizottság szeretné megjegyezni, hogy a petíció benyújtója hasonló állításokat sorakoztatott 
fel az eredeti petícióban. A bizottság ezt követően kifejtette, hogy: 

„(…) A lengyel engedélyezési eljárások rendszerint többlépcsős eljárások. Az 
autópályaprojektek esetében a lengyel jog a következő, egymást követő határozatokat írja elő: 
a hely kijelölésére vonatkozó határozat, környezetvédelmi engedély és építési engedély. E 
határozatok mindegyikét a KHV-irányelv értelmében vett engedélynek kell tekinteni. A fent 
idézett állandó ítélkezési gyakorlatra figyelemmel az engedélyezési eljárás kezdetét 
meghatározó időpont az első engedélyezési határozat iránti kérelem benyújtásának napja.

A Bizottság alaposan megvizsgálta a petíció benyújtója által – a petíció, illetve a panasz 
részeként – rendelkezésre bocsátott információkat. A Bizottság rendelkezésére álló 
dokumentumokból megállapítható, hogy a hely kijelölésére vonatkozó határozattal (vagyis az 
első engedélyezési határozattal) kapcsolatos eljárást az 1990-es évek közepén kezdték meg –
tehát azt jóval az előtt kezdeményezték, hogy a KHV-irányelv Lengyelország számára is 
hatályossá vált 2004. május 1-jén. Ezért a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata alapján az 
irányelvben foglalt követelmények nem alkalmazandók erre az eljárásra.”

„(…) az Európai Bíróság 209/04. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák 
Köztársaság ügyben hozott ítélete szerint az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3)–(4) 
bekezdésében foglalt eljárási követelmények csak azon projektek vonatkozásában kötelezőek a 
tagállamokra, amelyek esetében az építési engedély iránti kérelmeket az irányelv tagállambeli 
hatálybalépését – Lengyelország esetében 2004. május 1-jét – követően nyújtották be.
Figyelembe véve a szóban forgó projekt engedélyezési eljárásának kezdetét érintő korábbi 
következtetéseket, a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata alapján nem állapítható meg az 
élőhelyvédelmi irányelv eljárási követelményeinek megsértése.” 

A szóban forgó projekt helyének kijelölésére vonatkozó határozatokat 1996-ban adták ki.2 A 

                                               
1 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 (a továbbiakban: KHV-irányelv).
HL L 175., 1985.7.5, 40. o.
2 A Gorzow vajdaságra vonatkozó 1/96. számú határozat, amelyet 1996. június 10-én hoztak meg (az 
NB/7331/1/96. sz. határozat); a Zielona Góra vajdaságra vonatkozó 1/96. sz. határozat, amelyet Zielona Góra 
vajda hozott meg 1996. június 25-én (az UAN-P-7331/1/96. sz. határozat), és a Poznań vajdaságra vonatkozó 
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határozatok – bár azokat később bizonyos mértékben módosították – még mindig kötelező 
erejűek. Ezért a Bizottság véleménye szerint a szóban forgó projekt egy csatlakozás előtti 
projekt, amelyre ezért – a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata értelmében (C-396/92. sz. 
Bund Naturschutz-ügy, a C-81/96. sz. Haarlemmerliede-ügy, és a C-209/04. sz., az Európai 
Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság ügy) – nem vonatkoznak a KHV-irányelv, 
valamint az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3)–(4) bekezdésének eljárási követelményei. 

A fentiekre figyelemmel nincs szükség a petíció benyújtója azon konkrét állításainak 
vizsgálatára, amelyek a szóban forgó projekttel a KHV-irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv 
6. cikke (4) bekezdésének megsértésére vonatkoznak. 

A kiegészítő munkálatokról 

A petíció benyújtója által szolgáltatott információkból azonban kiderül, hogy a projekthez 
kapcsolódó kiegészítő munkálatokkal kapcsolatban 2008-ban a hely kijelölésére vonatkozó 
határozatot hoztak. Ezek a munkálatok a következőket tartalmazzák: a földrészletekhez, a 
szolgáltató helyekhez és a vészkijáratokhoz való hozzáférést biztosító szomszédos utak, az 
ökológiai tavakhoz vezető bekötőutak, az állatok átkelőhelyeihez való hozzáférés, a 
szolgáltató helyekhez tartozó kiegészítő parkolóhelyek és a fizetőkapuk bővítése. 

A hely kijelölésére vonatkozó, csatoltan található 2008. március 8-i határozat elemzéséből 
egyértelműen kiderül, hogy a szóban forgó projektre kibocsátott környezetvédelmi 
határozatban1 foglalt feltételeket figyelembe vették a hely kijelölésére vonatkozó, fent említett 
határozatban, és azok a kiegészítő munkálatok végrehajtására nézve is kötelező erejűek. A 
fent említett környezetvédelmi határozat meghozatala során környezetvédelmi jelentést 
készítettek, és a szóban forgó terv egészére vonatkozóan nyilvános konzultációt folytattak. 
Ezenfelül a petíció benyújtója által bemutatott információk szerint a teljes projektet egy 
második KHV-eljárásnak vetették alá az építési engedély megadásának szakaszában. A 
Bizottság ezért nincs abban a helyzetben, hogy e tekintetben megállapítsa a KVH-irányelv 
megsértését. 

Azon állítás tekintetében, amely szerint a környezetvédelmi határozat meghozatalának 
szakaszában folytatott nyilvános konzultációs eljárások nem feleltek meg a KHV-irányelvnek, 
a Bizottság szeretné megjegyezni, hogy már jogsértési eljárást indított, mivel a lengyel 
rendelkezések horizontálisan nem felelnek meg a KHV-irányelv nyilvánosság részvételére 
vonatkozó követelményeinek. E fellépés eredményeként a lengyel hatóságok 2008. október 3-
án új jogszabályt fogadtak el a környezetet és annak védelmét érintő információkhoz való 
hozzáférésről, a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben a nyilvánosság részvételéről 
és a környezeti hatásvizsgálatról. E jogszabály 2008. november 15-én lépett hatályba. Az új 
lengyel jogszabály megfelelően kezeli a jogsértési eljárás során azonosított elégtelenségeket. 

A Bizottság a következő megjegyzéseket teszi a petíció benyújtójának azon állításával 
kapcsolatban, miszerint az építési engedély kibocsátásának szakaszában folytatott nyilvános 
konzultációs eljárást hátráltatta az, hogy a közleményt nem a „Gazeta Wyborcza”, hanem a 

                                                                                                                                                  
1696. sz. határozat, amelyet 1996. július 5-én hozott meg a Poznań vajda (a GP-II-7331/1/96/1325. sz. 
határozat).
1 A 2007. augusztus 6-i határozat.
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„Gazeta Lubuska” elnevezésű újságban tették közzé, továbbá a tervezett beruházás 
szomszédságában és a környező városokban nem helyeztek el plakátokat, az észrevételek 
benyújtására vonatkozó határidőt pedig nem megfelelően számították ki. Amint azt az 
irányelv 6. cikkének (5) bekezdése kimondja, a tagállamok szabadon választhatják meg a 
nyilvánosság tájékoztatására szolgáló megfelelő kommunikációs eszközöket. Az építési 
engedély indokolásának elemzéséből egyértelműen kiderül, hogy az interneten, a különböző 
városok önkormányzatainak hirdetőtábláin, valamint a helyi újságokban is tájékoztattak az 
észrevételek és megjegyzések benyújtásának lehetőségéről. A Bizottság nem talált 
bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az információnak egyik vagy másik újságban való 
megjelentetése megsértené az érintett közösség arra vonatkozó jogát, hogy ténylegesen részt 
vegyen a konzultációs eljárásban. A Bizottság rendelkezésére álló információkból 
megállapítható, hogy a rendes nyilvános konzultációs eljáráson felül a befektető további 
önkéntes nyilvános konzultációt folytatott (például az állatok átkelőhelyeivel kapcsolatos 
környezetvédelmi kérdések megvitatására szolgáló nyilvános meghallgatást). Ezért az érintett 
közösség tagjai, beleértve a nem kormányzati szervezeteket is, éltek a lehetőséggel, hogy a 
projekttel kapcsolatos megjegyzéseket nyújtsanak be. A Bizottság ezért nincs abban a 
helyzetben, hogy e tekintetben megállapítsa a KVH-irányelv 6. cikke (2) bekezdésének 
megsértését. 

Az észrevételek benyújtására megállapított határidő nem megfelelő kiszámítására vonatkozó 
aggályok tekintetében a Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy a lengyel közigazgatási eljárási 
törvény 49. cikke úgy tűnik, nem alkalmazandó a 2008. október 30-i törvény 30. cikkére, és 
ezért nem állapítható meg a KHV-irányelv határidők megállapításáról szóló 6. cikke (2) 
bekezdésének a megsértése. 

Az eltérő jogi személynek megadott engedély kérdéséről 

A Bizottság a korábbi közleményére szeretne utalni: 

„A jogi személyek kérdésével kapcsolatban, akik számára az egyes határozatokat kiadták, a 
Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy ez a szempont kívül esik a KHV-irányelven, és ezért nem 
vet fel kérdéseket az irányelvnek való megfelelés elmulasztását illetően”. 
Ezenfelül a Bizottság meg szeretné jegyezni, hogy a rendelkezésre álló információ 
elemzéséből úgy tűnik, hogy az állami beruházó úgy döntött, hogy a végrehajtási munkálatok 
elvégzésével egy másik jogi személyt bíz meg, ezért az építési engedélyt ennek a jogi 
személynek adták meg. Ez ugyanakkor a fentieknek megfelelően nincs hatással az 
engedélyezési eljárás kezdeti időpontjának meghatározására. 

Az ingatlan kérdéséről
A petíció benyújtójának állítása szerint a projektgazda egy hibás állításra alapítja a telek 
feletti, építési célú rendelkezési jogát. A Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy az ingatlan és a
kisajátítás kérdése a Bizottság hatáskörén kívül esik, mivel ez a tagállamok kizárólagos 
hatáskörébe tartozik.

Az „engedély” és a „projektgazda” fogalommeghatározás átültetésének kérdéséről 



CM\876854HU.doc 9/9 PE460.721v02-00

HU

A petíció benyújtójának azon megjegyzésével kapcsolatban, miszerint a Bizottság helytelenül 
állította, hogy a lengyel jog tartalmazza az „engedély” és a „projektgazda” fogalmát, a 
Bizottság a korábbi közleményére kíván utalni, amelyben megállapította, hogy: 
„Ez az új törvény a Bizottság véleménye szerint összhangban áll a KHV-irányelvvel, ami 
annak a nyilvános konzultációra vonatkozó rendelkezéseit és az irányelv 
fogalommeghatározásainak átültetését illeti.”
E tekintetben azt is hangsúlyozni kell, hogy a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata 
értelmében egy irányelv nemzeti jogrendbe történő átültetéséhez nem feltétlenül szükséges az 
irányelv rendelkezéseinek kifejezetten szó szerinti átvétele. Bizonyos helyzetekben egy 
általános jogi keret is megfelelő lehet e célra, feltéve, hogy e keret biztosítja az irányelv teljes
körű alkalmazását (C-6/04. és C-428/04.) A Bizottság véleménye szerint a KHV-eljárásra a 
lengyel jog alapján alkalmazandó általános jogi keret biztosítja az irányelvből fakadó, a 
projektgazdát terhelő kötelezettségek alkalmazását, és e jogi keret kellően szoros 
kapcsolatban áll az engedély fogalmával. 

Következtetés

A kiegészítő munkálatokat is beleértve a projekt nem veti fel az uniós jog megsértésének 
kérdését. Ezért – mivel a szóban forgó projekttel kapcsolatban a Bizottság véleménye szerint 
nem állapítható meg az uniós környezetvédelmi jog megsértése – a Bizottság az ügyben nem 
tartja szükségesnek további intézkedés megtételét.


