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benyújtott 0227/2011. számú petíció a nyugat-lengyelországi Gorzów 
városban az Unió által finanszírozott, árvizekkel kapcsolatos 
infrastrukturális munkálatokkal összefüggésben az Európai Unió jogi 
aktusainak figyelmen kívül hagyásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az illetékes lengyel hatóságok nem veszik figyelembe az 
Európai Unió számos jogi aktusát a nyugat-lengyelországi Gorzów városban és környékén a 
súlyos árvizek következtében tönkrement infrastruktúra újjáépítésével összefüggésben. A 
petíció benyújtója rámutat arra, hogy az Európai Unió támogatást folyósít a szóban forgó 
infrastrukturális munkálatokhoz, többek között az utak és csatornarendszer kijavításához. A 
petíció benyújtójának véleménye szerint a vonatkozó projektek végrehajtása, amelyekkel 
kapcsolatban az érintett polgárokat nem hallgatták meg, negatív hatást gyakorol majd a 
természetes környezetre és pusztító hatással lesz a helyi növényzetre és állatvilágra. A petíció 
benyújtója ezért annak vizsgálatára kéri az Európai Parlamentet, hogy a vonatkozó 
infrastrukturális munkálatok összhangban állnak-e a környezettel kapcsolatos egyes tervek és 
programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről szóló 2003/35/EK irányelv, az 
árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007/60/EK irányelv, a vízpolitika terén a 
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelv, a bizonyos tervek 
és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv, a 
természetes élőhelyek, valamint vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK 
irányelv és a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelv rendelkezéseivel.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. május 31. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A petíció benyújtójának véleménye szerint a Gorzów Wielkopolski városban tervezett 
beruházásra vonatkozóan nem állt rendelkezésre elegendő információ és nem került sor 
nyilvános konzultációra, és ezzel megsértették az Európai Unió következő irányelveinek 
rendelkezéseit:

– az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/35/EK irányelve 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 módosításáról1,

– az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 2007/60/EK irányelve az 
árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről (az árvizekről szóló irányelv)2,

– az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika 
terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (a víz-keretirányelv)3,

– az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek 
és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (az SKV-irányelv)4,

– a Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről (az élőhelyvédelmi irányelv)5,

– a Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről (a 
madárvédelmi irányelv)6.

A petíció benyújtójának állítása szerint továbbá a Gorzów Wielkopolski városban található 
Strazacka utca helyreállításának az Európai Unió társfinanszírozási projektje keretében több, 
általa közelebbről meg nem határozott lengyel és uniós rendelkezést megsértettek. 

A petíció benyújtójának feltételezése szerint továbbá a Warta folyó területén végzett 
eredménytelen öntözési tevékenységek (csatornák és vízi utak tisztítása, gátépítés) okolhatók 
a Zawarcie és Zakanale térségében kialakult árvizekért. 

A petíció benyújtója szerint bizonyos (közelebbről meg nem határozott) beruházások 
végrehajtása Deszczno és Zakanale térségében környezetszennyezéshez, építkezések által 
okozott katasztrófákhoz és hidrológiai változásokhoz (árvíz, aszály) vezetett. A petíció 
benyújtójának állítása szerint emellett a Gorzów Wielkopolski környékén bekövetkezett 
árvizek miatt meghibásodott a vízellátó rendszer, és így az emberi fogyasztásra szánt víz 
mangántartalma túllépte a megengedett határértéket. A petíció benyújtója a (közelebbről meg 
nem határozott) beruházások feletti uniós felügyelet hiányát is nehezményezi. 
                                               
1 HL L 156., 2003.6.25., 17–25. o.
2 HL L 288., 2007.11.6., 27–34. o.
3 HL L 327., 2000.12.22., 1–73. o.
4 HL L 197., 2001.7.21., 30–37. o.
5 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
6 HL L 103., 1979.4.25., 1–18 .o.
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Végül a petíció benyújtója felszólítja az uniós intézményeket arra, hogy az Európai Unió 
társfinanszírozásának feltételeivel kiegészítve hozzák létre a fák töltések és csatornák mentén 
való ültetésének jogi keretét, mivel szerinte az idők során ez bizonyult az árvizekkel 
szembeni védelem leghatékonyabb módjának. 

A tervezett beruházásokkal összefüggésben a petíció benyújtója által említett irányelvek (az 
árvizekről szóló irányelv, a víz-keretirányelv, az élőhelyvédelmi irányelv, a madárvédelmi 
irányelv, az SKV-irányelv és a 2003/35/EK irányelv) esetleges megsértésének kérdéséről 

A petíció benyújtója a fent említett irányelvek rendelkezéseit állítólagosan sértő 
beruházásokat és intézkedéseket sem határozza meg közelebbről. Következésképp az Európai 
Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy megállapítsa az említett irányelvek megsértését. 

Ezen belül meg kell jegyezni, hogy a 2003/35/EK irányelv a nyilvánosság tájékoztatása és 
konzultációja tekintetében módosítja az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelvet1 (jelenleg 2011/92/EU irányelv2) (a 
KHV-irányelv), ennek megfelelően elegendő azt megvizsgálni, hogy az állítólagos 
tevékenységek megfelelnek-e a KHV-irányelvnek. Tekintettel arra, hogy a petíció benyújtója 
semmilyen információt nem szolgáltat a tervezett beruházásokról, az Európai Bizottság nincs 
abban a helyzetben, hogy megállapítsa, hogy e beruházásokra alkalmazandó-e a KHV-
irányelv, és hogy teljesültek-e az irányelvben foglalt követelmények. 

Az SKV-irányelv előírja, hogy környezeti vizsgálatot kell végezni bizonyos köztervek és -
programok esetében, amelyek valószínűleg jelentős hatással lesznek a a környezetre. Az 
SKV-irányelv a jelek szerint azonban nem alkalmazandó a petíció benyújtója által említett 
beruházásokra.

Emellett a petíció benyújtója által nyújtott információk alapján az Európai Bizottság nem 
tartja megállapíthatónak az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelv e kérdésekben való 
alkalmazhatóságát. 

A többi irányelv tekintetében az árvizekről szóló irányelv úgy rendelkezik, hogy „(…) a 
tagállamok az előzetes árvízkockázat-értékelést, az árvízveszélytérképeket, az árvízkockázati 
térképeket és az árvízkockázat-kezelési terveket elérhetővé teszik a nyilvánosság számára.” A 
petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk alapján az Európai Bizottság 
nincs abban a helyzetben, hogy megállapítsa, hogy a lengyel hatóságok nem teljesítették az 
irányelvben foglalt kötelességeiket. 

A víz-keretirányelv a vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítési folyamata tekintetében szintén 
nyilvános konzultációt ír elő. A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk 
alapján azonban az Európai Bizottság nem talál arra utaló jelet, hogy a lengyel hatóságok nem 
teljesítették a nyilvános konzultációra vonatkozó, irányelv szerinti kötelességeiket. 
Mellékesen meg kell jegyezni, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek, beleértve a lengyel 
hatóságok által elkészített ilyen terveket is, jelenleg az Európai Bizottság horizontális 

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
2 HL L 26., 2012.1.28., 1. o.
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vizsgálatának kell alávetni. 

Az út helyreállításával összefüggésben a KHV-irányelv esetleges megsértésének kérdéséről 

Az Európai Bizottság szeretné megjegyezni, hogy felmerül az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv (a KHV-irányelv) 
alkalmazása a Strazacka utca helyreállításának projektje esetében. 

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”.

Az utcák helyreállítása az irányelv II. melléklete 10. pontjának e) alpontjában felsorolt
projektek körébe tartozhat. „Utak, kikötők és kikötői létesítmények építése, ideértve a 
halászkikötőket is (az I. mellékletben nem szereplő projektek)”, míg a II. melléklet 13. 
pontjának első bekezdése értelmében „az I. vagy (…) a [II.] mellékletben felsorolt már 
engedélyezett, kivitelezett vagy kivitelezés alatt lévő projektek bármely olyan megváltoztatása 
vagy bővítése, amelynek jelentős ártalmas hatása van a környezetre.”

Az irányelv 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban a II. mellékletben felsorolt projektekre 
a KHV-irányelv III. mellékletében előírt szempontok alapján végzett eseti vizsgálattal vagy a 
tagállamok által e szempontok figyelembevételével megállapított küszöbértékek vagy 
szempontrendszer alapján a tagállamok határozzák meg, hogy a projektet alá kell-e vetni az 
5–10. cikk szerinti vizsgálatnak. Amennyiben az ilyen elemzés (átvilágítás) eredményeként 
megállapítják, hogy a projekt várhatóan jelentős kedvezőtlen hatásokat gyakorol a 
környezetre, a projektet még az engedély kiadása előtt környezeti hatásvizsgálati eljárásnak 
kell alávetni. A KHV-eljárás egyebek mellett magában foglalja egy környezeti jelentés 
elkészítését, amelyben felmérik a projekt környezetre gyakorolt közvetlen és közvetett, 
másodlagos, kumulált, rövid, közép- és hosszú távú, tartós és átmeneti, kedvező és 
kedvezőtlen hatásait, továbbá a nyilvánosság tájékoztatását és konzultációját. 

Elsősorban a KHV-irányelv 6. cikke utal a nyilvánosság tájékoztatásának és konzultációjának 
kérdésére. A 6. cikk (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „A nyilvánosságot vagy közzététel, 
vagy más alkalmas módon, például – ha rendelkezésre áll – elektronikus média útján 
tájékoztatják a 2. cikk (2) bekezdésében említett, a környezettel kapcsolatos döntéshozatali 
eljárás kezdetén, de legkésőbb akkor, amint az információ ésszerű módon rendelkezésre 
bocsátható a következőket illetően: a) engedély iránti kérelem; b) a tény, hogy a projektet 
környezeti hatásvizsgálatnak kell alávetni, valamint, adott esetben, hogy a 7. cikket kell 
alkalmazni; c) a döntéshozatalért, a releváns információk szolgáltatásáért, az észrevételek 
vagy kérdések fogadásáért felelős hatáskörrel rendelkező hatóság adatai, valamint az 
észrevételek vagy kérdések továbbítására vonatkozó határidők részletei; d) a lehetséges 
határozatok, vagy amennyiben készült ilyen, a határozattervezet jellege; e) az 5.cikk alapján 
összegyűjtött információk hozzáférhetőségére vonatkozó adatok; f) a releváns információk 
rendelkezésre bocsátása idejének, helyének, valamint módjának a megjelölése; g) a 
nyilvánosság részvételére vonatkozóan az e cikk (5) bekezdése alapján hozott intézkedések 
részletei.” A 6. cikk (4) bekezdésének rendelkezése szerint „Az érintett nyilvánosság 
számára kellő időben hatékony lehetőséget kell biztosítani a 2. cikk (2) bekezdésében említett, 
a környezettel kapcsolatos döntéshozatali eljárásokban történő részvételre, ebből a célból az 
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jogosult észrevételei és véleménye kifejezésre juttatására, amikor a hatáskörrel rendelkező 
hatóság vagy hatóságok előtt még minden lehetőség nyitva áll, még mielőtt az engedélyezési 
kérelemről a határozatot meghozzák.”

Az Európai Bizottság a petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott szűkös információk 
alapján nem tudja megállapítani, hogy a lengyel hatóságok a szóban forgó projekt esetén 
megsértették-e a KHV-irányelv rendelkezéseit, ideértve a nyilvánosság tájékoztatására és 
konzultációjára vonatkozó rendelkezéseket is.

A KHV-irányelv öntözési tevékenységekkel összefüggésben történő esetleges megsértésének 
kérdéséről 

A Bizottság szeretné megjegyezni, hogy a KHV-irányelv a petíció benyújtója által említett 
öntözési tevékenységekre is alkalmazható lehet, mivel azok az irányelv II. melléklete 
10. pontja f) alpontjának hatálya alá tartozhatnak („az I. mellékletben nem szereplő belvízi 
hajózási utak építése, folyócsatornázás és árvízvédelmi művek”).

A rendelkezésre bocsátott információk alapján azonban az Európai Bizottság nincs abban a 
helyzetben, hogy megállapítsa, hogy a KHV-irányelv alkalmazandó-e a petíció benyújtója 
által említett öntözési projektekre.

Az emberi fogyasztásra szánt víz határértéken felüli mangántartalmának kérdéséről

Az Európai Bizottság szeretné megjegyezni, hogy felmerül az emberi fogyasztásra szánt víz 
minőségéről szóló 98/83/EK irányelv1 alkalmazása a mangántartalom határértékének a 
petíció benyújtója által feltételezett túllépése tekintetében. Ezen irányelv 4. cikkének 
(1) bekezdése értelmében: „a tagállamok kötelesek megtenni az emberi fogyasztásra szánt 
víz egészségességének és tisztaságának biztosításához szükséges intézkedéseket. Ezen 
irányelv minimális követelményei szempontjából az emberi fogyasztásra szánt víz akkor 
egészséges és tiszta, ha: a) nem tartalmaz semmilyen mikroorganizmust és parazitát, 
valamint anyagot az emberi egészségre nézve potenciális veszélyt jelentő mennyiségben, 
illetve koncentrációban; és b) megfelel az I. melléklet A. és B. részében foglalt minimális 
követelményeknek.” 
Meg kell jegyezni, hogy a mangán nem szerepel az I. melléklet A. és B. részében felsorolt 
kémiai paraméterek között. Szerepel viszont az I. melléklet C. részében, amely az irányelv 
5. cikkében foglaltaknak megfelelően megállapítja azokat az értékeket, amelyeket csupán 
ellenőrzés céljából, illetve a 8. cikkben a javító intézkedésekre és a használat korlátozására 
meghatározott kötelezettségek teljesítése végett kell rögzíteni. Az irányelv 8. cikke 
(1) bekezdésének megfelelően az 5. cikk szerinti paramétereknek való meg nem felelés 
esetén biztosítani kell az azonnali vizsgálatot az okok feltárása érdekében. Ezenfelül az 
irányelv 8. cikkének (2) bekezdése alapján, ha az emberi fogyasztásra szánt víz nem felel 
meg az 5. cikknek megfelelően meghatározott paramétereknek, akkor az érintett tagállam 
köteles gondoskodni arról, hogy a lehető legrövidebb időn belül megtegyék a szükséges 
javító intézkedéseket a víz minőségének helyreállítására. A 8. cikk (6) bekezdése ezzel 
szemben úgy rendelkezik, hogy amennyiben az I. melléklet C. részében foglalt paraméterek 
vagy előírások nem teljesülnek, a tagállamok megvizsgálják, hogy a teljesülés hiánya 

                                               
1 HL L 330, 1998.12.5., 32. o.
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jelent-e valamilyen kockázatot az ember egészségére nézve. A tagállamnak javító 
intézkedéseket is kell hoznia a víz minőségének helyreállítására, amennyiben ez az emberi 
egészség védelme érdekében szükséges. Az irányelv 8. cikkének (7) bekezdésében azt is 
előírja, hogy amennyiben javító intézkedések történnek, a fogyasztókat erről értesítsék, 
kivéve ha az illetékes hatóságok véleménye szerint a paraméterek teljesülésének hiánya 
jelentéktelen.
A petíció benyújtója által nyújtott információk alapján meg kell jegyezni, hogy a Siedlice 
térségében a vízellátásért felelős Víz- és Csatornázási Művek értesítette a fogyasztókat 
arról, hogy a vízellátási zavart követően nem teljesültek a mangánra meghatározott 
paraméterek, és jelezte, hogy a teljesülés hiánya jelentéktelen volt. A Víz- és Csatornázási 
Művek közölte továbbá, hogy az érintett fogyasztók vízellátását a vízellátó rendszer 
meghibásodását követően haladéktalanul biztosította, és hogy az emberi fogyasztásra szánt 
víz minősége nem jelentett kockázatot az emberi egészségre nézve, és azt rendszeresen 
ellenőrizték. A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján így 
megállapítható, hogy a 8. cikkben meghatározott követelmények teljesültek. Ezért a petíció 
benyújtója által közölt információk alapján megállapítható, hogy a hibát két hónapon belül 
sikeresen kijavították és a fogyasztókat megfelelően tájékoztatták (egyebek mellett 
indokolva azt, hogy miért nem került sor korábban a szóban forgó területen bekövetkezett 
súlyos árvizek miatti hibák kijavítására). Következésképp a petíció benyújtója által közölt 
információk alapján nem állapítható meg az ivóvízről szóló irányelvben foglalt 
követelmények megsértése. 

A Deszczno és Zakanale térségében történt környezetszennyezés, építkezések által okozott 
katasztrófák és hidrológiai változások kérdéséről

A petíció benyújtójának állítása szerint a közelebbről meg nem határozott beruházások 
végrehajtása során hozott, általa konkrétan meg nem nevezett döntések 
környezetszennyezéshez, valamint építkezések által okozott katasztrófákhoz és hidrológiai 
változásokhoz vezettek Deszczno és Zakanale térségében. 

A Bizottság szeretné megjegyezni, hogy a petíció benyújtója által közölt információk alapján 
a Bizottság nem találta megállapíthatónak az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályainak 
alkalmazhatóságát.

A beruházások feletti uniós felügyelet hiányának kérdéséről 

Az uniós forrásokból társfinanszírozott minden műveletnek meg kell felelnie az uniós 
jogszabályoknak. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK 
tanácsi rendelet 9. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy az alapok által finanszírozott 
műveleteknek meg kell felelniük a Szerződés és az annak értelmében elfogadott jogi aktusok 
rendelkezéseinek. Meg kell jegyezni, hogy az 539/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően az Európai Bizottságnak csak azokat a „nagyprojekteket” kell 
értékelnie, amelyek teljes költsége meghaladja az 50 millió eurót. A bizottsági szolgálatok a 
tagállam által a pénzügyi támogatás odaítéléséről szóló bizottsági határozat elfogadását 
megelőzően benyújtott dokumentáció alapján ellenőrzik, hogy e projektek megfelelnek-e a 
környezetvédelmi irányelveknek. Minden más projekt (amelyek teljes költsége nem éri el az 
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50 millió eurót) esetében azonban a tagállam értékeli az Európai Unió közösségi 
vívmányainak való megfelelést. 

Fontos megjegyezni, hogy az uniós forrásokból társfinanszírozott projekteket az Európai 
Bizottság és a tagállam közötti megosztott irányítás mellett hajtják végre. A megosztott 
irányítás elvének megfelelően – amely alapján az Unió kohéziós politikája is működik – a 
tagállamok felelősek a programok helyszíni megvalósításáért. Ez magában foglalja a projekt 
kiválasztását és végrehajtását is. Az operatív programok végrehajtása során az irányító 
hatóság köteles jelentést benyújtani a bizottsági szolgálatok számára, amelyeknek a maguk 
részéről megvan a lehetőségük, illetve megvannak az eszközeik a végrehajtás ellenőrzésére. A 
programozási időszak végén a tagállamoknak zárójelentést kell küldeniük az Európai 
Bizottság számára az operatív program végrehajtásáról.

A petíció benyújtója által az uniós intézményekhez intézett azon felhívásról, amelyben jogi 
keret kialakítását kéri a fák töltések és csatornák mentén való ültetésére vonatkozóan

A vízzel kapcsolatos legfontosabb uniós jogszabályok, azaz a víz-keretirányelv és az 
árvizekről szóló irányelv alapját az a megközelítés adja, amely az európai szintű keret 
létrehozásával egyidejűleg lehetővé teszi az egyes tagállamok számára, hogy e kereten belül 
saját részletes szabályokat dolgozzanak ki. A Bizottság jelenleg nem tervezi a fák töltések és 
csatornák mentén való ültetésére vonatkozó külön jogszabály kidolgozását, mivel véleménye 
szerint e kérdésnek továbbra is a tagállamok mérlegelési jogkörébe kell tartoznia. 

Következtetés

A petíció benyújtója által közölt információk alapján az Európai Bizottság nem talált az uniós 
környezetvédelmi jogszabályok megsértésére utaló jelet. Emellett az Európai Bizottság 
jelenleg nem tervezi a fák töltések és csatornák mentén való ültetésével kapcsolatos külön 
jogszabály kidolgozását.


