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RÉSZÉRE

Tárgy: W.R. lengyel állampolgár által a „Rzecz Gospodarczego Rozwoju Gminy 
Wolin i Ochrony Srodowiska” („Wolin város gazdasági fejlődéséért és 
környezetvédelméért mozgalom”) nevében benyújtott 0947/2011. számú 
petíció a környezetre hatást gyakorló intézkedésekkel kapcsolatban a 
Wolinban élők meghallgatásának hiányáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a fent említett környezetvédelmi mozgalom elnöke, kifejti, hogy 
Wolin városában, amely az azonos nevű lengyel sziget legnagyobb városa, az önkormányzati 
hatóságok nem tartották be az Aarhusi Egyezménynek a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésre és a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételére 
vonatkozó rendelkezéseit ezen a területen, a víztartó rétegekre és egy védett területre negatív 
hatást gyakorló intézkedésekkel kapcsolatban. A petíció benyújtója ezért az Európai 
Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A petíció benyújtójának (egy nem kormányzati szervezet elnöke) állítása szerint a wolini 
önkormányzati hatóságok nem tartották be az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseit. A petíció 
benyújtójától bekért további tájékoztatás alapján elmondható, hogy a konzultáció hiányára 
vonatkozó állítás a települési önkormányzat Wolin település városrendezési feltételeiről szóló 
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tanulmány módosításáról és a városrendezés irányelveiről szóló határozatának elfogadására 
vonatkozik.1. A petíció benyújtójának véleménye szerint a fenti határozat elfogadását 
megelőzően nyilvános konzultációt kellett volna tartani, és ennek elmulasztása következtében 
sérült az Aarhusi Egyezmény. 

A petícióhoz csatolták a lengyel hatóságokkal folytatott levelezés másolatait.  A rendelkezésre 
bocsátott levelezés alapján úgy tűnik a petíció benyújtója a sóderbányával kapcsolatos KHV-
eljárás keretében készített környezeti jelentés minőségét vonja kétségbe. 

Először is meg kell jegyezni, hogy a környezeti ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseit a 
bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001. 
június 27-i 2001/42/EK irányelv (a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló vagy SKV-
irányelv)2, illetve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 2011/92/EK irányelv (a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-
irányelv)3 ülteti át az EU jogába. Az utóbbi irányelv egységes szerkezetbe foglalta a 
85/337/EGK irányelvet. Ezért megfelelő és elegendő, ha a petíció benyújtójának állításait 
csak a fent említett irányelvek fényében vizsgálják. 

A 2001/42/EK irányelv (SKV-irányelv) előírja, hogy környezeti vizsgálatot kell végezni 
bizonyos köztervek és közprogramok esetében, amelyeknek valószínűleg jelentős hatása lehet 
a környezetre. Az irányelv 6. cikke szerint nyilvános konzultációkat (ideértve a környezeti 
kérdésekért felelős hatóságokkal folytatott konzultációt is) az előzetes tervhez vagy 
programhoz, illetve az irányelv 5. cikke szerint elkészített környezeti jelentéshez 
kapcsolódóan kell szervezni.

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információ alapján úgy tűnik, hogy a 
település döntést hozott földhasználati terv dokumentációjának – azaz a városrendezési 
feltételekről, illetve a városrendezés irányvonalairól szóló tanulmány – módosításáról. 
A petíció benyújtója azt állítja, hogy települési hatóságok megsértették az Aarhusi 
Egyezményt azzal, hogy e döntés tárgyában nem tartottak nyilvános konzultációt.
 A fentiekben részletezett indokok miatt elegendő ezt az állítást az Egyezmény szerinti 
kötelezettségeket az EU jogrendjébe átültető, hatályos uniós jogszabályok, jelen esetben az 
SKV-irányelv rendelkezéseinek fényében vizsgálni. 

E tekintetben ki kell emelni, hogy az SKV-irányelv szerint nem kötelező nyilvános 
konzultációt tartani egy terv vagy program módosításáról szóló döntéshez kapcsolódóan. Az 
SKV-irányelv szerint környezeti vizsgálat lefolytatásakor kell nyilvános konzultációt tartani. 
Az irányelv 3. cikke határozza meg azokat a terveket és programokat, amelyek esetében 
kötelező környezeti vizsgálatot lefolytatni (lásd az irányelv 3. cikkének (2) bekezdését)4. 
                                               
1 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmian w Studium Uwarunkowania i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin 
2 HL L 197/30., 2001.7.21. 
3 HL L 26/1., 2012.1.28.
4 Olyan tervek és programok, amelyek mezőgazdasági, erdészeti, halászati, energetikai, ipari, szállítási, 
hulladékkezelési, vízgazdálkodási, telekommunikációs, turisztikai, város- és területrendezési, illetve 
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Továbbá az irányelv 3. cikke a többi terv- és programtípus esetében úgynevezett átvilágítási
eljárásról rendelkezik. Különösen arról rendelkezik, hogy az illetékes hatóságok döntsenek 
annak valószínűségéről, hogy az e cikk 3. és 4. bekezdésében szereplő tervek és programok 
jelentős hatást gyakorolnak-e a környezetre. Ennek értelmében az átvilágítási eljárások azokra 
a (2) bekezdésben említett tervekre és programokra alkalmazandók, amelyek kis területek 
helyi szintű felhasználásról, a tervek és programok kisebb mértékű módosításáról döntenek, 
valamint azokra a (2) bekezdésben nem hivatkozott tervekre és programokra, amelyek 
meghatározzák a projektek jövőbeli engedélyezésének kereteit. Amennyiben egy átvilágítási
eljárás során megállapításra kerül, hogy az adott terv vagy program esetében valószínűsíthető 
a környezetre gyakorolt jelentős hatás, úgy az irányelv rendelkezései szerint teljes környezeti 
vizsgálatot kell lefolytatni, ideértve a nyilvános konzultációk megtartását is. 

A Bizottság meg kíván győződni arról, hogy a lengyel jog helyesen ülteti-e át az SKV-
irányelv 3. cikkében meghatározott kötelezettségeket. A jelen esetben a petícióhoz csatolt 
levelezésben a lengyel hatóságok maguk is jelezték, hogy a döntés elfogadása után a 
tervdokumentáció módosításához kapcsolódóan környezeti vizsgálatot fognak lefolytatni, 
ideértve a lengyel jog által is megkövetelt nyilvános konzultációk megtartását. 

A fentiekre tekintettel, illetve annak fényében, hogy az SKV-irányelv rendelkezései szerint 
nem kell nyilvános konzultációt tartani egy nyilvános konzultációra kötelezett terv vagy 
program módosításáról szóló döntéshez kapcsolódóan, a Bizottság nem tudja megállapítani, 
hogy a petíció benyújtója által említett kérdésekben sérültek volna az SKV-irányelv 
rendelkezései. 

A rendelkezésre bocsátott tájékoztatás alapján megállapítható, hogy a kérdéses projekt – egy 
sóderbánya – a 2011/92/EU (KHV-irányelv) 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 rendelkezésre álló korlátozott információ alapján a kérdéses projektet „Kőbányák, külszíni 
bányák és tőzegkitermelés — az I. mellékletben nem szereplő projektnek" lehet minősíteni, (a 
KHV-irányelv II. mellékletének 2. a) pontja), vagy olyan projektnek, amely megfelel az 
alábbiaknak: „kőbányák, és külszíni bányák, ahol a kitermelési felület meghaladja a 25 
hektárt, vagy tőzegkitermelés, ahol a kitermelési felület meghaladja a 150 hektárt” (a KHV-
irányelv I. mellékletének 19. pontja). 

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. Az I. melléklet 

                                                                                                                                                  
földhasználati céllal készülnek, és amelyek meghatározzák a 85/337/EGK irányelv I. és II. mellékletében 
felsorolt projektek jövőbeli engedélyezésének kereteit, vagy amelyek esetében valószínű területi hatásaikra 
tekintettel a 92/43/EGK irányelv 6. vagy 7. cikke értelmében vizsgálatra van szükség. 
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szerinti projekteket minden esetben környezeti hatásvizsgálatnak kell alávetni az 5–10. cikkel 
összhangban. 

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 rendelkezésre bocsátott tájékoztatás alapján megállapítható, hogy a 
kérdéses projektet környezeti hatásvizsgálatnak kellett alávetni az irányelv 5–10. cikkével 
összhangban, illetve az irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerinti tájékoztatást a fejlesztő 
egy környezeti jelentés formájában rendelkezésre bocsátotta. A petícióhoz csatolt információ 
alapján megállapítható, hogy a petíció benyújtója a jelentés minőségével kapcsolatban 
fogalmaz meg aggályokat. 

Ki kell ugyanakkor emelni, hogy a rendelkezésre bocsátott információ alapján a Bizottság 
nem tudja megállapítani, hogy a kérdéses jelentés az irányelv követelményeit megsértve 
készült-e. Továbbá azt is meg kell állapítani, hogy a KHV-irányelv a beruházóra hárítja az 
irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget. Ebből kifolyólag az a 
tény, hogy a környezeti jelentést a beruházó készítette el, nem tekinthető 
összeegyeztethetetlennek a KHV-irányelv rendelkezéseivel. Összességében tehát a Bizottság 
nem tudja megállapítani a KHV-irányelv megsértését. 

Következtetések 

A rendelkezésre álló tájékoztatás alapján a Bizottság nem tudja megállapítani a KHV-
irányelv, illetve az SKV-irányelv megsértését.


