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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Konrad Janson lengyel állampolgár által Wolin város városi 
képviselőtestületének nevében benyújtott 1060/2010. számú, 1 aláírást 
tartalmazó petíció a lengyel Wolin-sziget szennyezéséről és ezzel 
kapcsolatban az Európai Unió hulladékkezelésre vonatkozó rendelkezései 
végrehajtásának elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Wolin városi képviselőtestületének tagja, felhívja a figyelmet a 
hulladékkezeléssel és a vízszennyezéssel kapcsolatos problémákra. Wolin az azonos nevű 
lengyel sziget legnagyobb városa, a sziget egy része szerepel a Natura 2000 területek 
jegyzékében.  A petíció benyújtójának véleménye szerint nem történt hatékony beavatkozás 
sem regionális, sem nemzeti szinten, és szemet hunynak az Európai Unió ezen a területen 
hatályos rendelkezései fölött.  A petíció benyújtója ezért ügyében az Európai Parlament 
intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. december 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A szóban forgó petícióra az alábbi uniós környezetvédelmi jogszabályok vonatkoznak:
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 a vízvédelem tekintetében a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv1, a vízügyi 
keretirányelv2 és a fürdővizek minőségéről szóló irányelvek3;

 a hulladékgazdálkodás vonatkozásában pedig a hulladékokról szóló keretirányelv4.

A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv

Az irányelv a több mint 2000 lakosú településekről (agglomerációkból) származó szennyvízre 
vonatkozik, valamint kötelezővé teszi a szennyvíz összegyűjtését és kezelését. Wolin szigetén 
több olyan település található, amely az irányelv hatálya alá tartozik, mint például 
Świnoujście, Międzywodzie, Wolin és Dziwnów. Lengyelország csatlakozási szerződése 
fokozatos átmeneti időszakokat határoz meg a települési szennyvíz kezeléséről szóló 
irányelvnek való megfelelés tekintetében: 2005-re, 2010-re és 2013-ra átmeneti célkitűzéseket 
állapít meg, 2015-re pedig teljes körű megfelelést irányoz elő. Az átmeneti időszakok 
azonban nem konkrét agglomerációkra vonatkoznak, amilyen például Wolin is, hanem 
környezetvédelmi célkitűzéseket írnak elő a biológiailag lebontható teljes terhelés és az 
agglomerációk összességének százalékában kifejezve5.

Ezért a Bizottság a jelenlegi szakaszban a wolini elégtelen szennyvízkezeléssel kapcsolatban 
nem állapíthatja meg az irányelv megsértését.

Vízügyi keretirányelv

Az irányelv minden típusú víztestre kiterjed (folyók, tavak, felszín alatti vizek, parti 
tengervizek), és célja a jó vízminőség („jó állapot”) elérése 2015-ig. A szükséges terveket és 
programokat – a jó állapot elérésére irányuló intézkedésekkel együtt – 2009. december 22-ig 
kellett elfogadni, és ezekről 2010. március 22-ig kellett értesíteni a Bizottságot. Mivel 
Lengyelország nem tett eleget az említett kötelezettségeknek, a Bizottság 2010-ben jogsértési 
eljárást indított6. Jóllehet a Bizottság jelenleg úgy tudja, hogy lezárult a konzultációs eljárás és 
elfogadták a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket, a tervekről még nem értesítették a Bizottságot.

A fürdővizek minőségéről szóló irányelvek

Ezek az irányelvek olyan fürdővizekre vonatkoznak, ahol valószínűleg rendszeresen nagy 
számú fürdőző fordul meg. Wolin szigetén három fürdőzésre alkalmas területet jelöltek ki, 
ebből kettő Świnoujście, egy pedig Międzywodzie településen található. Az elérhető 
legfrissebb ellenőrzési eredmények szerint e három partszakasz megfelel a fürdővizekre 
vonatkozó minőségi előírásoknak. Wolin közelében nem jelöltek ki fürdőzésre alkalmas 
területeket. Ezért a Bizottság nem talált az irányelv megsértésére utaló jelet.
                                               
1 91/271/EGK irányelv, HL L 135., 1991.5.30.
2 2000/60/EK irányelv, HL L 327., 2000.12.22.
3 76/160/EGK irányelv, HL L 31., 1976.2.5., valamint a 2006/7/EK irányelv, HL L 64., 
2006.3.4.
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a 
hulladékokról,
HL L 312., 2008.11.22.
5 HL C 227., 2003.9.23.
6 2010/2079. sz. jogsértési eljárás
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A hulladékokról szóló új keretirányelv

A hulladékokról szóló új keretirányelv, amelynek átültetési határideje 2010. december 12-én 
járt le, közvetlenül foglalkozik a hulladékgazdálkodási műveletekkel. Ez az irányelv 
megállapítja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos főbb követelményeket, köztük a 
hulladékkezelésre vonatkozó engedélyeztetési kötelezettséget. Az irányelv annak biztosítására 
kötelezi a tagállamokat, hogy a hulladékgazdálkodás az emberi egészség veszélyeztetése és a 
környezet károsítása nélkül történjen, valamint tiltja a hulladékok elhagyását, illegális 
lerakását, illetve ellenőrizetlen kezelését (13. és 36. cikk). Az irányelv előírja a 
hulladékkezelési létesítmények és bizonyos hasznosító létesítmények megfelelő hálózatának 
létrehozását (16. cikk). Egyúttal egy hulladékgazdálkodási hierarchiát is meghatároz, amely a 
hulladékkeletkezés megelőzését ösztönzi a hasznosítással szemben, az ártalmatlanítást mint 
megoldást pedig az utolsó helyre sorolja, valamint rendelkezéseket tartalmaz a hulladék-
megelőzésre (3. cikk 12. pont és 9. cikk), a hulladék-megelőzési programokra (29. cikk és IV. 
melléklet) és a hulladékgazdálkodási tervek kidolgozására (28. cikk) vonatkozóan. Az 
irányelv a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos követelményeket is rögzíti, továbbá konkrét célokat 
állapít meg, amelyeket a tagállamoknak bizonyos hulladékok újrahasznosításának és 
újrafeldolgozásnak tekintetében kell elérniük (11. cikk). Lengyelország mindezidáig (2011. 
február 9.) még nem küldött értesítést az irányelv átültetésére szolgáló nemzeti 
intézkedéseiről (40. cikk).

Ami a vízvédelemmel kapcsolatos uniós jogszabályokat illeti, a Bizottság megállapította a 
vízügyi keretirányelv megsértését, és jogsértései eljárást indított. A települési szennyvíz 
kezeléséről és a fürdővizek minőségéről szóló irányelvekkel összefüggésben a Bizottság nem 
talált a jogszabályok megsértésére utaló jelet.

Ami a hulladékgazdálkodással kapcsolatos uniós jogszabályokat illeti, a Bizottság szoros 
figyelemmel kíséri majd a helyzet alakulását, és meghozza a szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a hulladékokról szóló új keretirányelvet megfelelően ültessék át 
Lengyelországban.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. szeptember 30.

A vízügyi keretirányelv 1megsértését illetően: Lengyelország benyújtotta az irányelv 15.
cikkében említett vízgyűjtő-gazdálkodási terveket.

                                               
1 2000/60/EK irányelv, HL L 327., 2000.12.22.


