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Tárgy: Mieczyslaw Chorazy, lengyel állampolgár által a „Stowarzyszenie 
Gliwiczanie dla Gliwic” nevében benyújtott 0554/2006. számú petíció a dél-
lengyelországi Gliwice központján áthaladó tervezett autópályáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik egy autópálya Gliwicén áthaladó tervezett útvonala ellen, 
amely célja, hogy csökkentse az új „Drogowa Trasa Średnicowa” autópálya Katowice és 
Gliwice közötti forgalmát. Megemlíti, hogy Gliwice, amelyen keresztül az autópálya 
áthaladását tervezik, sűrűn lakott terület és számos építészeti műemlék található itt, 
amelyekben súlyos károkat tenne az autópálya miatt bekövetkező szennyeződés. Azt állítja 
továbbá, hogy a projekt a talajvíz csökkenését fogja eredményezni, amely vizet von el a 
központi városi parkoktól és egyéb zöld területektől Gliwicében. A petíció benyújtójának 
véleménye szerint a nemzeti hatóságok nem vették komolyan a fenti egyesület által kifejtett 
aggályokat. Az aarhusi egyezményre hivatkozik, amelynek elsődleges célkitűzése a szélesebb 
körű, aktív társadalmi részvétel a környezetvédelmi vonatkozású ügyekben és a javított 
környezetvédelem, kiemelve, hogy az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy saját jogszabályait 
összhangba hozza az egyezménnyel. A fentiek fényében kéri az Európai Parlamentet, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedéseket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. november 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. május 7.
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A petíció az ún. „Drogowa Trasa Średnicowa (DTS)” autópályának a lengyelországi Felső-
Szilézia tartományban található városok között tervezett megépítésére vonatkozik. A nyugati 
rész Ruda Slaska és Gliwice közötti szakaszának előkészületi munkálatai jelenleg 
folyamatban vannak. A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a Gliwice sűrűn lakott 
történelmi belvárosán áthaladó, tervezett DTS útvonallal kapcsolatban. A petíció benyújtója 
azt állítja, hogy a projekt káros hatásokkal jár Gliwice belvárosában lakók egészségi 
állapotára és fennáll a lehetősége a projekt EU jogszabályokkal való 
összeegyeztethetetlenségének. Különösen a projekt szakaszonkénti bontásban történő 
megvalósítására, az alternatívák elemzésének a hiányára, a talajvíz süllyedésére, valamint a 
projekt végrehajtásának eredményeképp a levegőminőségi szabványok és a zajszintek 
túllépésére hivatkozik.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Irányelv a környezeti hatásvizsgálatról1 (EIA irányelv)

A petíció benyújtója által hivatkozott projekt egy 8,2 km új út megépítését célozza, amely 
négytől hat sávosig terjedő útszakaszokat foglal magában, és az irányelv II. melléklet 10. 
pontja e) alpontja „Utak, kikötők és kikötői létesítmények építése, ideértve a halászkikötőket 
is (az I. mellékletben nem szereplő projektek)” hatálya alá tartozik. A petíció benyújtója azt 
állítja, hogy a szóban forgó projekt a DTS – Zachod elnevezésű nagyobb projekt részét 
képezi, amely egy 18,9 km hosszú hatsávos út megépítését célozza. Így az egész DTS –
Zachod projekt az irányelv I. mellékletének „Négy vagy ennél több sávos új utak építése, 
vagy meglévő, egy vagy két sávos utak áthelyezése és/vagy kiszélesítése négy vagy több 
sávossá, akkor ha az új vagy átalakított vagy kiszélesített útszakasz egybefüggően legalább 10 
km hosszú vagy annál hosszabb” hatálya alá tartozik és környezeti hatásvizsgálat (EIA) 
elvégzése kötelező. Tehát a petíció benyújtója azt állítja, hogy a projekt, azáltal, hogy azt két 
szakaszra bontották, az I. melléklet szerinti kategória helyett a II: melléklet szerinti 
kategóriába került.

Az irányelv biztosítja, hogy a tagállamok meghoznak minden olyan intézkedést, amely ahhoz 
szükséges, hogy az engedély megadása előtt, többek között, a jellegüknél, méretüknél vagy 
elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek esetében 
hatásvizsgálatot végezzenek. Az EIA irányelv fent említett célkitűzését nem lehet megkerülni.
Ez azt jelenti, hogy a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projekteket, amelyek az 
irányelv értelmében környezeti hatásvizsgálatot igényelnek, nem lehet alprojektekre bontani, 
hogy ezáltal azok önmagukban ne minősüljenek a környezetre várhatóan jelentős hatást 
gyakorló projektnek, tehát mentesüljenek az irányelvben megállapított követelmények alól.
Továbbá a környezeti hatásvizsgálatnak a közvetlen és közvetett hatásokra is ki kell terjednie, 
és a projektgazda által az illetékes hatóságokhoz benyújtott környezeti információknak 
tartalmazniuk kell a tervezett projekt várhatóan jelentős hatásainak az ismertetését, adott 
esetben pedig más projektekkel jelentkező kumulatív hatásait. Bár a projektet szakaszokra 
bontották, végeztek környezeti hatásvizsgálatot. Ezért ezen a ponton az EIA irányelv 
megsértése nem állapítható meg. Mindemellett a petíció benyújtója által rendelkezésre 

                                               
1 A Tanács 97/11/EK (HL L 73., 1997.3.14., 5.o.) és a 2003/35/EK (HL L 156., 2003.6.25., 17.o.) irányelvekkel 
módosított 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról (EIA irányelv) (HL L 175., 1985.7.5., 40.o.).
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bocsátott adatok alapján a projekt kumulatív hatásait illetően nem lehet kimondani, hogy a 
környezeti információk kitérnek erre az aspektusra. 

A petíció benyújtója azt is megemlíti, hogy a projekttel kapcsolatban elvégzett környezeti 
hatásvizsgálatból hiányzik az alternatívák értékelése. Az EIA irányelv értelmében a 
projektgazda által szolgáltatott adatoknak tartalmazniuk kell az általa megvizsgált főbb 
alternatívák áttekintését, és a választása főbb okainak megjelölését. Ezen információk hiánya 
megvalósítja az irányelv megsértését. 

Levegőminőség

A levegő minőségének vizsgálatára és ellenőrzésére vonatkozó általános rendelkezéseket a 
környezeti levegő minőségéről szóló 96/62/EK1 keretirányelv tartalmazza. Az 1999/30/EK 
származékos irányelv tartalmazza a nitrogén-dioxiddal kapcsolatos különös rendelkezéseket, 
ideértve a nitrogén-dioxid éves határértékét, amely 2010-ben lép hatályba, valamint a por 
2005 óta hatályban lévő PM10 határértékét.

Gliwice városnak jelenleg nem okoz gondot a környezeti levegő magas szén-dioxid tartalma. 
A mért koncentrációk határérték alatti értékeket mutatnak. Ugyanakkor a por PM10 
határértéke esetében túllépés mutatkozik. A hatóságok ezt egy levegőszennyezés-csökkentési 
terv végrehajtásával próbálják irányítani, amelyről tájékoztatták a Bizottságot.

A Bizottságnak nem áll módjában az új építkezés Gliwice város környezeti levegő 
minőségére gyakorolt hatását felbecsülni. Miközben a közlekedés ez egyik fő hozzájáruló 
tényező a környezeti levegő szén-dioxid tartalmának növekedésében, bizonyos közlekedéssel 
kapcsolatos infrastrukturális intézkedések semleges vagy pozitív hatást gyakorolnak a levegő 
minőségére a forgalom csökkentése révén. Mint ilyen, azt eseti alapon kell kiértékelni. A 
Bizottság azon az állásponton van, hogy a környezeti levegőben lévő szennyező anyag 
koncentrációra gyakorolt hatásokat környezeti hatásvizsgálat útján szükséges mérni, mivel a 
por határértékeinek túllépése már súlyos szennyezést mutatnak, és a nitrogén-dioxid 
koncentrációja csak kb.10%-al marad el a határértéktől a megfigyelőállomáson. Továbbá a 
hatásokat területileg is szükséges mérni, ugyanis az új infrastruktúra üzemelésekor a 
megfigyelőállomás földrajzi fekvése már nem biztos, hogy teljesíteni fogja az irányelvben 
foglalt követelményeket.

Zaj 

Ami a közlekedési zajt illeti, a Bizottság megismétli a 2002/49/EK2 irányelvben foglalt 
követelményt, miszerint a tagállamoknak stratégiai zajtérképet kell készíteniük, és cselekvési 
tervet kell elfogadniuk a környezeti zaj mérése és ellenőrzése érdekében az évente három 
millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító fontosabb közutakra vonatokozóan.
Az irányelv ebben a tekintetben alkalmazási határidőket is megszab. Nem állít fel zaj 
határértékeket vagy egyéb kritériumokat, amelyek kötnék a tagállamokat a zajcsökkentési 
intézkedések figyelembe vételére vagy érvényesítésére. Továbbá a zajcsökkentési 

                                               
1 HL L 296., 96.11.21., 55.o.
2 2002. június 25-én elfogadott 2002/49/EK irányelv a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről, HL L 189., 
2002.7.18.,12-24.o.
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intézkedések jellegéről a tervekben megjelölt keretek között a tagállamok szabad 
mérlegelésük szerint döntenek.

Víz keretirányelv1

A talajvízre gyakorolt hatásra tekintettel a víz keretirányelv követelményeket állít fel a 
tagállamok számára a vízforrások felhasználásának részletes tervezésére vonatkozóan a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek fejlesztése révén, a nem fenntartható megoldások és 
helyreállíthatatlan környezeti károk elkerülése érdekében. Az irányelv értelmében az első 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervet 2009 decemberében kell kiadni. 2009-től kezdődően minden 
tervet vagy programot összhangba kell hozni a vízgyűjtő-gazdálkodási terv előírásaival, az 
irányelv környezeti célkitűzéseinek teljesülése érdekében. 

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elkészítése felé tett első lépésként, a Víz Keretirányelv 5. 
cikke megkövetelte, hogy a tagállamok 2004. decemberéig végezzék el az emberi 
tevékenységek a felszíni és a felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatásának vizsgálatát. A 
vizsgálat célja azoknak a veszélyeztetett víztesteknek az azonosítása volt, amelyek nem 
teljesítették az irányelv célkitűzéseit. Az első azonosítást ki kell egészíteni a 2006-ban 
bevezetett monitoring hálózat útján összegyűjtött információkkal. Végül az irányelv 
intézkedési programjai kiterjednek veszélyeztetett víztestekre is a jó állapot 2015-ig történő 
elérése érdekében, ideértve a mennyiségi és a kémiai állapotot is. A keretirányelv 4. cikke (1) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontja értelmében a tagállamok biztosítják az egyensúlyt a felszín 
alatti víz kitermelése és utánpótlódása között, legkésőbb 2015-ig. A 4. cikk speciális feltételek 
teljesülése esetén kivételeket is meghatároz az általános célkitűzések alól. Azon víztestek 
esetében, amelyekre a fenti kivételek bármelyike alkalmazható a vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervekben az eltérést meg kell indokolni.

A fentiek fényében a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben tervezett védelmi intézkedéseknek 
vonatkozniuk kell a DTS projektre és annak a talajvízszint csökkentésével kapcsolatos 
kockázatára. Ebben a vonatkozásban azonban nincs bizonyíték a jogszabályok megsértésére. 

Következtetések

Tekintettel a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvre, felmerül az irányelv potenciális 
megsértésének a gyanúja. Ezért a Bizottság felkéri a lengyel hatóságokat, hogy 
szolgáltassanak adatokat a vizsgálat lehetővé tétele érdekében.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. március 7.

A petíció benyújtását követően a környezeti hatásvizsgálatról (KHV) szóló irányelv2 esetleges 
megsértésének feltárása érdekében a Bizottság 2007/2220. szám alatt panaszt vett 
nyilvántartásba. Ezt követően 2007 júniusában a Bizottság levelet intézett a lengyel 
hatóságokhoz, amelyben tájékoztatást kért a Ruda Slaska–Zabrze–Gliwice útvonalon haladó 
autópályával összefüggésben elvégzett környezeti hatásvizsgálati eljárásról. A lengyel 
                                               
1 HL L 327., 2000.12.22.
2 A Tanács 97/11/EK (HL L 73., 1997.3.14., 5.o.) és a 2003/35/EK (HL L 156., 2003.6.25., 17.o.) irányelvekkel 
módosított 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról (EIA irányelv) (HL L 175., 1985.7.5., 40.o.)..
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hatóságoktól 2007. szeptember 3-án és 10-én érkezett válasz a Bizottság levelére.
Válaszukban a lengyel hatóságok kifejtették, hogy a KHV-ra vonatkozó információk 
összegyűjtése folyamatban van, és azokat hamarosan továbbítják a Bizottsághoz. A Ruda 
Slaska-i és a zabrzei szakaszokkal összefüggésben végzett KHV-ra vonatkozó, kiterjedt 
dokumentációt tartalmazó levél 2007. december 10-én érkezett meg a Bizottsághoz, jelenleg 
pedig mélyreható értékelése folyik.

A lengyel hatóságok által 2007 szeptemberében nyújtott tájékoztatás alapján a Ruda Slaska–
Zabrze–Gliwice autópályát nyolc szakaszra osztották, amelyek közül kettő Gliwicén belül 
(G1 és G2), négy Zabrzén belül (Z1, Z2, Z3 és Z4), további kettő pedig Ruda Slaskán belül 
helyezkedik el (R1 és R2). Az autópálya valamennyi szakaszát környezeti hatásvizsgálatnak 
vetették vagy vetik majd alá.

A Ruda Slaska-i szakaszok (R1 és R2) építése folyamatban van. A zabrzei útvonal két 
szakaszának (Z1 és Z2) esetében már kiadták az engedélyt. Fontos megjegyezni, hogy a Ruda 
Slaska-i szakaszok (R1 és R2), valamint a zabrzei szakaszok egyikének (Z1) esetében az 
engedélyezési eljárást 2004. május 1. előtt kezdeményezték, azaz a KHV-irányelv 
hatálybalépését megelőzően. Következésképpen a szóban forgó három szakaszra a KHV-
irányelv nem érvényes, és e tekintetben nem állapítható meg a jogszabály megsértése. Ami a 
zabrzei Z2 szakaszt illeti, a KHV-eljárást 2005. november 23-án indították el. A Z2 szakaszra 
vonatkozó dokumentációt 2007 decemberében nyújtották be a Bizottsághoz, értékelése pedig 
jelenleg is folyik. 

A fennmaradó négy – zabrzei (Z3 és Z4) és gliwicei (G1 és G2) – szakaszra vonatkozóan a 
projektgazda 2006 novemberében és decemberében nyújtotta be az engedély kiadására 
irányuló kérelmét. A lengyel hatóságok által 2007. december 10-én nyújtott tájékoztatás 
alapján a szóban forgó négy, gliwicei és zabrzei szakasz engedélyezésére nem került sor, így 
az eljárást nem véglegesítették.

Ami a projekt „feldarabolását” illeti, helyénvalónak tűnik egyetlen KHV elvégzése a zabrzei 
és gliwicei négy szakasz (Z3, Z4, valamint G1, G2) tekintetében, mivel azok egy folytonos 
nyomvonalat alkotnak, az engedélyezésükre irányuló eljárásokat pedig egy időben 
kezdeményezték. Ugyanakkor a projekt több részre történő felosztása abban az esetben 
tekinthető elfogadhatónak, amennyiben arra technikai vagy adminisztratív okokból kerül sor, 
feltéve, hogy a projekt egészének valamennyi vonatkozó hatását teljes körűen és megfelelően 
felmérik, ideértve a halmozódó hatásokat is.

Mivel az engedélyezési eljárás még nem zárult le, a Bizottságnak ebben a szakaszban nincs 
oka azt feltételezni, hogy nem tartják tiszteletben a KHV-irányelvet. A lengyel hatóságok 
feladata annak biztosítása, hogy a projektet a KHV-irányelvben foglalt rendelkezésekkel 
összhangban környezeti hatásvizsgálatnak vessék alá.

Következtetések

Jelen helyzetben még nem adták ki a projektre vonatkozó engedélyt. Következésképpen túl 
korai lenne feltételezni a közösségi jogszabályok bárminemű megsértését. Amennyiben az 
eljárás befejezését követően a petíció benyújtója továbbra is azon a véleményen van, hogy 
nem teljesítették a KHV-irányelvben foglalt alapvető rendelkezéseket, felkérik, hogy erre 
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vonatkozóan nyújtson megfelelő tájékoztatást.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. október 8.

A rendelkezésre bocsátott kiegészítő dokumentációban a petíció benyújtója kifejtette, hogy a 
projektgazda a projektre vonatkozó környezeti feltételekről szóló határozat iránti kérelmet 
nyújtott be, a Regionális Környezetvédelmi Igazgatóság pedig elindította a nyilvános 
konzultációs eljárást. A petíció benyújtója az említett eljárást illetően több állítást is 
megfogalmazott. Mindenekelőtt azt állítja, hogy az eljárásra nem Gliwicében, hanem 
Katowicében került sor, ráadásul rendes munkaidőben, így a petíció benyújtójának nehézséget 
okozott a projektdokumentáció behatóbb tanulmányozása. A petíció benyújtója emellett 
kifejti, hogy a Regionális Környezetvédelmi Igazgatóság képviselői nem rendelkeztek kellő 
ismeretekkel a projektről. A petíció benyújtója továbbá rendelkezésre bocsátotta azon 
megjegyzéseket, amelyeket a „Gliwiczanie dla Gliwic” szervezet és más személyek nyújtottak 
be a Regionális Környezetvédelmi Igazgatósághoz.

Miután a petíció benyújtója rendelkezésre bocsátotta a fent említett dokumentációt, a 
Bizottság kapcsolatba lépett a környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó lengyel általános 
igazgatósággal annak érdekében, hogy részletesebb tájékoztatást kérjen a szóban forgó 
projekttel kapcsolatos KHV-eljárásról. A lengyel hatóságoktól beérkezett információk alapján 
úgy tűnik, hogy 2010. február 26-án indították el a „Drogowa Trasa Srednicowa” autópálya 
„Zachod” szakaszára – azon belül is a DK 88-as út gliwicei elágazásától 11. kilométerig 
terjedő, valamint a további 100 kilométert felölelő, Zabrzéig húzódó G1, G2, Z3 és Z4-es 
szakaszokra – vonatkozó környezeti feltételekről szóló határozat meghozatalára irányuló 
eljárást.

A lakosságot egy 2010. március 11-i közleményben tájékoztatták a nyilvános konzultációs 
eljárásról, amelyet többek között Gliwice város hirdetőtábláján is elhelyeztek, valamint a 
„Gazeta Wyborcza” országos lapban is közzétettek. A közleményben a lakosságot – a lengyel 
törvényekben foglaltakkal összhangban – tájékoztatták a határozat meghozatalára irányuló, 
folyamatban lévő eljárásról, továbbá a 85/337/EGK KHV-irányelv1 5. cikke értelmében 
gyűjtött információk hozzáférhetőségéről, valamint a megjegyzések és vélemények 
benyújtására rendelkezésre álló időkeretről. Ezenkívül május 10-én nyilvános meghallgatást 
rendeztek, amelyen a „Gliwiczanie dla Gliwic” szervezet is részt vett és benyújthatta 
észrevételeit. A lengyel hatóságoktól kapott tájékoztatás alapján a „Gliwiczanie dla Gliwic” 
szervezet a környezeti feltételekre vonatkozó határozat meghozatalára irányuló eljárás részes 
fele, és hozzáférési joggal rendelkezik az eljárás keretében szerzett valamennyi 
információhoz. A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a KHV-irányelv rendelkezéseit tiszteletben 
tartották, és a Bizottság nem talált arra utaló jelet, hogy a nyilvános konzultációs eljárás során 
megsértették volna a vonatkozó jogszabályokat.

A lengyel hatóságoktól beérkezett információk alapján a szóban forgó határozatra irányuló 
eljárás keretében végzett bizonyítékgyűjtés 2010. július 19-én lezárult, és a rendelkezésre 
bocsátott bizonyítékok elemzését követően a Regionális Környezetvédelmi Igazgatóság 
közzéteszi határozatát.

                                               
1 HL L 175., 1985.5.7., 40–48. o.
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Ami a határozat meghozatalát és a szervezet részéről a Regionális Környezetvédelmi 
Igazgatósághoz benyújtott megjegyzéseket illeti, a Bizottság arról kívánja tájékoztatni a 
petíció benyújtóját, hogy amint megszületik az engedély odaítélésére vagy megtagadására 
vonatkozó határozat, az illetékes hatóság köteles arról tájékoztatni a lakosságot, valamint a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tennie az alábbiakat:

- a határozat tartalmát és az ahhoz kapcsolódó feltételeket,

- az érintett lakosság által kifejezett aggályok és vélemények vizsgálatát követően azon főbb 
okokat és megfontolásokat, amelyek a határozat alapjául szolgálnak, ideértve a nyilvánosság 
részvételének folyamatát érintő információkat is,

- adott esetben azon főbb intézkedések leírását, amelyek célja a komoly kedvezőtlen hatások 
elkerülése, mérséklése és – lehetőség szerinti – ellensúlyozása.

Továbbá a szervezetet – mint a lengyel törvények értelmében az eljárásban részes felet –
megilleti a felülvizsgálati eljáráshoz való jog a bíróság vagy más független és pártatlan 
testület előtt, annak érdekében, hogy kifogást emeljen a határozat érdemi vagy eljárási 
jogszerűsége ellen (a KHV-irányelv 10a. cikke).

Következtetések

A Bizottság miután elemezte a petíció benyújtója és a lengyel hatóságok által rendelkezésre 
bocsátott információkat, nem talált a KHV-irányelv megsértésére utaló jelet a KHV-eljárás ez 
idáig megvalósított szakaszai során. A Bizottságnak továbbá nincs oka azt feltételezni, hogy a 
KHV-irányelvet nem tartják majd tiszteletben a KHV-eljárás fennmaradó szakaszában, amely 
a határozathozatalhoz fűződő tájékoztatáshoz és a bírósági felülvizsgálathoz való 
hozzáféréshez kapcsolódik.

Mindazonáltal amennyiben az eljárás lezárultával a petíció benyújtója úgy véli, hogy nem 
tettek eleget a KHV-irányelvben foglalt alapvető rendelkezéseknek, felkérjük, hogy a 
továbbiakban nyújtson ennek megfelelő tájékoztatást.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV. III): 2011. december 16.

A petíció benyújtója nem ért egyet a Bizottság utolsó közleményében tett megállapításokkal. 
Megismétli korábbi állításait a Chopin Park környéki emberek egészsége, a légszennyezés és 
a felszín alatti vizek helytelen értékelését illetően. A petíció benyújtója újabb állítást is közöl 
a kérdéses projekt környezeti hatásvizsgálatának (KHV) keretében a PM2.5 értékelésének 
hiányára, és következésképp a KHV irányelv és a környezeti levegő minőségéről szóló 
2008/50/EK irányelv megsértésére vonatkozóan 1. 

A Bizottság tud a projektről és a petíció 2006-os benyújtása óta több alkalommal kért róla 
felvilágosítást a lengyel hatóságoktól. A legutóbbi állítás nyomán a Bizottság arra kérte a 
lengyel hatóságokat, hogy a környezeti hatásvizsgálat keretében adjanak számot a projekt 
légkörre gyakorolt hatásának értékeléséről.  A lengyel hatóságok 2011. szeptember 22-én 

                                               
1 HL L 152., 2008.6.11., 1-44. o.
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elküldték válaszukat a Bizottság kérdéseire. 

Környezeti hatásvizsgálat

A projekt átesett a KHV-eljáráson, amely a 2010. február 26-án kelt, a környezeti feltételeket 
illető döntés meghozatalára vonatkozó kérés benyújtása nyomán indult. 2010. március 11-én a 
regionális környezetvédelmi igazgató hirdetményt tett közzé, melyben tájékoztatta a 
lakosságot az eljárás kezdetéről és a vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állásáról (a 
környezeti jelentést is beleértve), valamint a észrevételek és vélemények közlésének módjáról 
az eljárás keretében. Továbbá 2010. május 10-én közmeghallgatást tartottak a a KHV-eljárás 
keretében. A 2010. augusztus 31-én kiadott környezeti feltételekről szóló határozat szerint 
(mely megadta a KHV-eljárás végső formáját) a petíció benyújtója, aki részt vevő félként 
szerepelt az eljárásban, jelen volt a közmeghallgatáson és a KHV-eljárás keretében 
észrevételeket is közölt. 

A petícióban említett szempontokat illetően, melyeket a petíció benyújtója szerint nem 
értékeltek kellő alapossággal, a Bizottság szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az illetékes 
hatóság a 2010. augusztus 31-i környezeti feltételekről szóló határozatban foglalkozott e 
pontokkal (emberi egészség, felszín alatti vizek a Chopin Park környékén és légszennyezés), 
és átfogó választ adott a petíció benyújtójának megjegyzéseire. A Bizottságnak nincs oka 
kételkedni a lengyel hatóságok által végzett értékelés eredményeiben. 

A fentiek alapján a Bizottság nem talált a KHV-irányelv megsértésére utaló jelet. 

A környezeti levegő minősége

A 2008/50/EK irányelv, melyet a tagállamoknak 2010. június 11-ig kellett átültetniük, 
megköveteli a tagállamoktól, hogy biztosítsák a bizonyos szennyező anyagokra vonatkozó 
cél- és határértékeknek való megfelelést. Ami a PM2.5 koncentrációját illeti, a célértéket 2010. 
január 1-jére, a határértéket pedig 2015. január 1-jére kell elérniük a tagállamoknak. 

Ami a projekt 2008/50/EK irányelvnek való megfelelését illeti, a Bizottság megjegyzi, hogy 
ez az irányelv nem egyedi projektekre vonatkozik, hanem az egész övezet levegőminőségére. 
Ha egy adott övezetben a környezeti levegőben található szennyező anyagok szintje túllépi a 
határértéket vagy a célértéket és a vonatkozó tűréshatárt, a 2008/50/EK irányelv megköveteli, 
hogy a tagállam levegőminőségi terveket léptessen életbe az érintett övezetben az irányelvben 
meghatározott vonatkozó határ- vagy célérték betartása érdekében. A lengyel hatóságok 
szerint már elfogadtak egy ilyen tervet a Sziléziai Vajdaság övezeteire vonatkozóan. A 
kérdéses projektet (a Katowice és Gliwice közötti gyorsforgalmi út megépítését) az érintett 
városok, többek között Gliwice központján átmenő forgalom csökkentése érdekében tett 
intézkedések egyikeként említették. A Bizottsághoz intézett levelükben a lengyel hatóságok 
kijelentik, hogy a kérdéses projekt eredményeképp a forgalom egy részét a város utcáiról a 
gyorsforgalmi útra lehetne majd terelni, melynek köszönhetően csökkenne Gliwice város 
lakóinak a közlekedéssel járó levegőszennyezésnek való kitettsége.  

Következtetés

A Bizottság újraértékelte a petíció benyújtójának állításait és megerősíti, hogy nem talált a 
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KHV-irányelv megszegésére utaló semmiféle jelet. Ami a 2008/50/EK irányelvet illeti, a 
Bizottság kifejtette, hogy az irányelv a tagállamok által megvalósított egyedi infrastrukturális 
beruházásokra nem alkalmazható közvetlenül. 


