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Tárgy: Krystyna Szewczyk lengyel állampolgár által benyújtott 0359/2011. számú, 870 
aláírást tartalmazó petíció a közép-lengyelországi Konopnica községben egy 
biogázüzem létesítéséről, és ehhez kapcsolódóan az Európai Unió 
környezetvédelmi jogszabályainak megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet arra, hogy a közép-lengyelországi Konopnica 
községben egy Natura 2000 területen, illetve a természetvédelmi terület részét alkotó Rawka 
folyó közvetlen közelében egy biogázüzem létesítését tervezik. A petíció benyújtója szerint az 
illetékes hatóságok nem hallgatták meg az érintett lakosságot, és nem vizsgálták meg a 
projekt környezetre gyakorolt hatásait. Hivatkozással a környezeti információkhoz való 
nyilvános hozzáférésről szóló 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre, 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 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre, valamint a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre a 
petíció benyújtója az Európai Parlamentet annak vizsgálatára kéri, hogy a fent említett projekt 
összeegyeztethető-e ezekkel a jogi aktusokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. július 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.
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A projekt a 85/337/EGK módosított irányelv (KHV-irányelv)1 hatálya alá esik. 

A KHV-irányelv 2. cikke értelmében „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 engedélyezése kötelező legyen és esetükben hatásvizsgálatot végezzenek”.

A tervezett projekt az alábbi kategóriába sorolható: „Ipari létesítmények villamos energia, gőz 
és melegvíz előállítására” (a KHV-irányelv II. melléklete 3. pontjának a) alpontja). Az 
irányelv 4. cikkének megfelelően a II. mellékletben felsorolt projektek tekintetében a 
tagállamoknak kell megállapítaniuk – esetenkénti vizsgálat útján, illetve küszöbértékek 
és/vagy egyéb kritériumok meghatározása révén –, hogy egy adott projektet környezeti 
hatásvizsgálatnak kell-e alávetni az 5–10. cikkel összhangban. 

Amennyiben az ilyen elemzés (átvilágítás) eredményeként megállapítják, hogy a projekt 
esetleg jelentős kedvezőtlen hatásokat gyakorolhat a környezetre, a projektet még az engedély 
kiadása előtt az irányelv 5–10. cikkével összhangban környezeti hatásvizsgálati eljárásnak 
kell alávetni. A KHV-eljárás egyebek mellett magában foglalja egy környezeti jelentés 
kidolgozását (a projekt leírása), amelyben felmérik a projekt közvetlen és közvetett hatásait, 
valamint a projekt környezetre gyakorolt másodlagos, halmozott, rövid, közép- és hosszú 
távú, tartós és időszakos, kedvező és kedvezőtlen hatásait. Az eljárás nyilvános 
konzultációkra is kiterjed.  

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján levonható a következtetés, miszerint a 
projektet átvilágítási eljárásnak vetették alá, amelynek során az illetékes hatóság arra a 
döntésre jutott, hogy nincs szükség az irányelv 5–10. cikkével összhangban elvégzett 
hatásvizsgálatra. A beérkezett korlátozott információk alapján a Bizottságnak nem áll 
módjában megállapítani, hogy az átvilágítási eljárás során vétettek-e nyilvánvaló hibát. 

A petíció benyújtójától kapott információk alapján a projekt tervezett helyszíne a PLH 
100015. sz. „Rawka-folyó völgye” elnevezésű Natura 2000 terület közelében helyezkedne el. 
Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (2) bekezdése értelmében „a tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket a különleges természetvédelmi területeken található olyan 
természetes élőhelytípusok és olyan fajok élőhelyei károsodásának és megzavarásának 
megakadályozására, amelyek céljára az egyes területeket kijelölték, amennyiben a zavarás 
mértéke ezen irányelv céljaira tekintettel jelentős hatással lehet.”
Az irányelv 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban „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 természeti területre 
gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét figyelembe véve az illetékes nemzeti hatóságok 
csak azután hagyják jóvá az érintett tervet vagy programot, ha megbizonyosodtak arról, hogy 
az nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett természeti terület épségét, és miután – adott 

                                               
1 A Tanács 1985. június 27-i irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL 
L 175., 1985.7.5., 40–48. o.)
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esetben – kikérték a lakosság véleményét is”.
A projekt Natura 2000 területekre gyakorolt hatását meg kell vizsgálni, amennyiben 
valószínűsíthető, hogy a projekt jelentős kedvezőtlen hatásokkal járna a területre nézve. A 
Bizottsághoz beérkezett információk alapján nincs lehetőség annak megítélésére, hogy ez 
esetben elő kell-e írni ilyen vizsgálatot. A Bizottság azt sem tudja megállapítani a kapott 
információk alapján, hogy a projekt várhatóan jelentős kedvezőtlen hatásokkal jár-e a 
területre nézve. 

A 2001/42/EK irányelv1 (SKV-irányelv) előírja, hogy környezeti vizsgálatot kell végezni 
bizonyos köztervek és közprogramok esetében, amelyeknek valószínűleg jelentős hatása lehet 
a környezetre. Mivel a szóban forgó ügy inkább egy projektet, mintsem programot vagy tervet 
érint, az SKV-irányelv ez esetben nem alkalmazandó.

A 2003/4/EK irányelv2 garantálja a hatóságok birtokában lévő, illetve a hatóságok számára 
tárolt környezeti információkhoz való hozzáférés jogát, és megállapítja e jog érvényesítésére 
vonatkozó alapfeltételeket és gyakorlati szabályokat. 

Az IPPC-irányelv3 célja, hogy az I. mellékletben felsorolt tevékenységekből származó 
környezetszennyezés integrált megelőzését és csökkentését valósítsa meg. Ez olyan 
engedélyezési eljárásokkal érhető el, amelyek gondoskodnak az adott iparág számára 
kifejlesztett elérhető legjobb technikák alkalmazásáról. Az IPPC-irányelv az 50 MW-ot 
meghaladó névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező égetőművekre alkalmazandó (I. 
melléklet 1.1. pontja). A szóban forgó projekt bemenő hőteljesítménye 2,128 MWh 
(hőenergia) és 1,99 MWh (villamos energia), és névleges bemenő hőteljesítménye vélhetően 
2,128 MW, illetve 1,99 MW. 

Következtetések 

A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság nem tudja megállapítani az 
élőhelyvédelmi irányelv, a KHV-irányelv, illetve a környezeti információkhoz való 
hozzáférésről szóló irányelv megsértését. Továbbá úgy tűnik, hogy a projekt az SKV- és az 
IPPC-irányelv hatályán kívül esik. Ha azonban a petíció benyújtói olyan információval 
szolgálnak, amely az élőhelyvédelmi vagy a KHV-irányelv megsértésére utal, a Bizottság 
tovább vizsgálja a szóban forgó ügyet.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2012. március 16.

A petíció benyújtója eredeti beadványában a biogázüzem projekt a KHV-irányelvnek és a 
Natura 2000 irányelvnek való megfelelését kérdőjelezte meg. A petíció benyújtója most új 
információval szolgált a Natura 2000-rel kapcsolatosan: a benyújtott anyagok között térképek, 
a „Dolina Rawki” nevű Natura 2000 területen található fajok listája, valamint a területre 
vonatkozó egységes űrlapról származó adatok szerepelnek. A Bizottság ezen kívül kapott egy 

                                               
1 HL C 129.., 1997.4.25.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/4/EK irányelve a környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26–32. o.)
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. január 15-i 2008/1/EK irányelve a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről (HL L 24., 2008.1.29., 8–29. o.)
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példányt a lengyel bíróság projekttel kapcsolatos határozatáról.
A Natura 2000-rel kapcsolatos új információk
A benyújtott adatokat a Natura 2000-rel foglalkozó szakmai egység megvizsgálta. A petíció 
egy Natura 2000 terület közelében lévő (de azt nem érintő) biogázüzem építésével 
foglalkozik. Első válaszában a Bizottság a Natura 2000-rel kapcsolatos aggodalmakra 
reagálva kijelentette, nem bizonyítható, hogy a projekt káros hatással lenne a terület 
integritására. A petíció benyújtója által megküldött új információk lényegében a Natura 2000 
területre vonatkozó részletesebb tájékoztatást nyújtanak, ugyanakkor nem szolgálnak olyan új 
elemekkel, amelyek bizonyítanák, hogy a projekt esetleg jelentős hatással lenne a helyszínre.
Ezért az új információk nem módosítják a Natura 2000-re vonatkozó irányelvek betartására 
vonatkozó korábbi következtetést.
A lengyel bíróság közelmúltbeli határozata
A petíció benyújtója ezenkívül felhívja a figyelmet a lengyel bíróság határozatára, amely 
érvénytelennek nyilvánítja a helyi hatóság egyik határozatát a szóban forgó projektre 
vonatkozó környezetvédelmi határozat meghozatalával kapcsolatos ügyben. A bíróság 
megállapította, hogy a helyi hatóság nem végezte el azt az átvilágítást, amelyet a KHV-
irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv értelmében el kellett volna végeznie. Annak ellenére, 
hogy ez egy új, fontos fejlemény, azt jelzi, hogy a nemzeti bírósági eljárás kezelte az említett 
két irányelvvel kapcsolatos valamennyi lehetséges szabálytalanságot. Feltételezhető, hogy e 
bírósági határozatot végrehajtják annak érdekében, hogy pótolják az el nem végzett 
átvilágítást és orvosolják a környezetvédelmi határozat kiadásának elmulasztását. Bár a 
petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a jelenleg folyó projekt kapcsán, nem szolgál olyan 
információkkal, amelyek azt mutatnák, hogy a lengyel bíróság nem kezeli a kérdést. Ezért 
nem lehet olyan kérdéseket meghatározni, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság joggal a 
lengyel hatóságokhoz fordulhatna. A Bizottság úgy látja, hogy a bírósági határozat azt jelenti, 
hogy az átvilágításnak a lengyel bíróság által megállapított elmulasztását a nemzeti 
rendszeren belül kezelik.


