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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Halina Messerschmidt, lengyel állampolgár által a „Zuraw” 
környezetvédelmi egyesület nevében benyújtott, 0522/2007. számú petíció 
az európai uniós környezetvédelmi jogszabályoknak a kelet-lengyelországi 
Dzwierzuty-ban egy, az adalékanyagok kitermelésére irányuló projekt 
vonatkozásában történő betartásának elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a kelet-lengyelországi Dzwierzuty közigazgatási területéhez 
tartozó Gisiel térségben megvalósítandó, hordalék-lerakódásból történő adalékanyag-
kitermelésre irányuló terveket. Hangsúlyozza, hogy a szóban forgó projekt nemcsak a tájjelleg 
változását és az idegenforgalom fejlesztési lehetőségeinek veszélyeztetését vonja maga után, 
hanem a talajvíz védelméről, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 
európai uniós jogszabályok súlyos megsértését is jelenti. Következésképpen az Európai 
Parlament beavatkozását kéri. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. február 12.

A petíció tárgyát a Dzwierzuty közigazgatási területéhez tartozó Gisiel térségében 
megvalósítandó, felszíni kőbányára vonatkozó projekt képezi. A petíció benyújtója azt kéri, 
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hogy részt vehessen a projekttel kapcsolatos környezeti hatásvizsgálat elvégzésére irányuló, 
folyamatban lévő eljárásban. Ezenkívül ismerteti a környezeti hatásvizsgálatról szóló jelentés 
tartalmára vonatkozó véleményét. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a szóban forgó projekt 
kedvezőtlen hatást gyakorol majd a védett élőhelyekre és fajokra, különösen a „Dymerskie 
Laki” területen. A petíció benyújtója mellékeli az általa a lengyel hatóságokhoz a környezeti 
hatásvizsgálat tárgyában intézett levél egy példányát, valamint a jelentés egy példányát. 

Környezeti hatásvizsgálat

A szóban forgó esetben irányadó irányelv az egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK1 módosított tanácsi irányelv, amely a 
környezeti hatásvizsgálatról (KHV) szóló irányelvként is ismert. A Bizottság hatásköre nem 
terjed ki az arra vonatkozó döntéshozatalra, hogy egy további fél bekapcsolódhat-e egy adott 
esetben végzett KHV-hez kapcsolódó közigazgatási eljárásba. Ennek eldöntése a tagállamok 
nemzeti hatóságainak kizárólagos hatáskörét képezi. Mindazonáltal a KHV-irányelv 
értelmében az érintett nyilvánosság számára kellő időben hatékony lehetőséget kell biztosítani 
a KHV-hez kapcsolódó eljárásokban való részvételre. A KHV-irányelv 1. cikkében 
megállapított fogalommeghatározás szerint az érintett nyilvánossághoz tartoznak többek 
között „…a környezetvédelmet előmozdító és a nemzeti jog szerinti követelményeknek 
megfelelő nem kormányzati szervezetek.” A nyilvánosság észrevételeit és véleményét 
kifejezésre juttathatja, amennyiben a tervekre, illetve programokra vonatkozó határozatok 
meghozatala előtt erre még minden lehetőség nyitva áll. Következésképpen, amennyiben a 
„Zuraw” környezetvédelmi egyesület megfelel a fent említett követelményeknek, azt be kell 
vonni a KHV-eljárásba. 

A petíció benyújtója által említett projekt a KHV-irányelv I. melléklete 19. pontjának hatálya 
alá tartozik: „a 25 hektárt meghaladó felszíni kiterjedésű kőfejtők és felszíni bányák, valamint 
a 150 hektárt meghaladó felszíni kiterjedésű tőzeg-kitermelés”, amelyek esetében a környezeti 
hatásvizsgálat elvégzése kötelező. 
A szóban forgó projektet környezeti hatásvizsgálatnak vetették alá: jelentést készítettek és a 
projektről konzultációkat folytattak a közigazgatási és környezetvédelmi hatóságokkal. A 
petíció benyújtója a lengyel hatóságok által végzett KHV-eljárás keretében előterjesztette 
véleményét és megjegyzéseit. Arra vonatkozóan azonban nem áll rendelkezésre információ, 
hogy milyen formában került sor véleményének és megjegyzéseinek figyelembe vételére a 
projekt fejlesztési engedélyére irányuló döntéshozatalban. 

Természetvédelem

Noha a petíció nem nyújt elegendő tájékoztatást az ügy mélyreható kivizsgálásához, a 
Bizottság úgy véli, hogy ez esetben irányadó lehet a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK2 irányelv (élőhelyvédelmi irányelv) és a 
vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK3 irányelv (madárvédelmi irányelv).

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése értelmében a különleges 
                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o., a 97/11/EK (HL L 73., 1997.3.14., 5. o.) és 2003/35/EK (HL L 156., 2003.6.25., 
17. o.) irányelvvel módosítva 
2 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
3 HL L 103., 1979.4.25., 1–18. o.
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természetmegőrzési területekre (KTT) várhatóan jelentős hatást gyakorló valamennyi terv és 
program esetében megfelelő vizsgálatot kell folytatni azok hatásait illetően, figyelembe véve 
az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket. Ez a rendelkezés a 
különleges madárvédelmi területekre (KMT) is kiterjed, amelyekről a madárvédelmi irányelv 
rendelkezik. 

A projekt által érintett területet jelenleg még nem jelölték ki KMT-vé (madárvédelmi 
irányelv) vagy közösségi jelentőségű területté (élőhelyvédelmi irányelv), illetve arra nem is 
tettek javaslatot, a Bizottság számára pedig nem olyan területként ismert, amely a 
madárvédelmi és/vagy élőhelyvédelmi irányelvek értelmében védettségre szorulna. A petíció 
benyújtója nem enged arra következtetni, hogy a projekt kihatna a KMT-kre, és a jelek szerint 
a legközelebbi, Puszcza Napiwodzko-Ramucka (PLB280007) elnevezésű KMT olyan 
távolságra helyezkedik el, amely igen csekéllyé teszi a területre gyakorolt esetleges hatás 
előfordulásának esélyét.

Mindazonáltal ez esetben irányadóak lehetnek a madárvédelmi irányelvben foglalt, 
madárfajokra vonatkozó rendelkezések, kiváltképpen a szürke daru (Grus grus) tekintetében, 
a Dymar falva közelében elhelyezkedő „Zlotowisko Żurawi” pihenőhellyel összefüggésben. A 
„Zuraw” nem kormányzati szervezet által nyújtott tájékoztatás ellentétes a KHV-ben foglalt 
információkkal a darvak pihenőhelyének a projekt helyszínéhez viszonyított távolságát 
illetően, ezért a projekt helyszínére vonatkozó részletesebb helyrajzi információk hiányában 
nincs lehetőség az ügy további kivizsgálására.

Vízügyi keretirányelv

A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló – vízügyi 
keretirányelvként is ismeretes (WFD) – 2000/60/EK1 irányelv előírja a vízkészletek 
felhasználásának részletes megtervezését a nem fenntartható megoldások, valamint a 
környezet visszafordíthatatlan károsodásának megakadályozása érdekében, mégpedig 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT-k) révén. A vízügyi keretirányelv értelmében az első 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervet 2009 decemberéig kell közzétenni. 2009-től kezdve pedig a 
vízkészletekre vagy vízminőségre hatást gyakorló valamennyi tervet vagy programot össze 
kell majd hangolni a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekre vonatkozó rendelkezésekkel, annak 
érdekében, hogy elérhetővé váljanak a vízügyi keretirányelvben foglalt célkitűzések.

Következtetések

A KHV-rányelv

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján a Bizottság nem talált a KHV-irányelv 
megsértésére utaló jelet. Amennyiben a petíció benyújtója részletes információkkal tud 
szolgálni – például arra vonatkozóan, hogy a „Zuraw” egyesület részt tudott-e venni a KHV-
eljárásban, valamint hogy kapott-e az illetékes lengyel hatóságoktól tájékoztatást arról, hogy 
milyen formában vették figyelembe véleményét és megjegyzéseit –, ez esetben a Bizottságnak 
módjában áll az ügyet tovább vizsgálni.

                                               
1 HL L 327., 2000.12.22., 1. o. 
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A madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv

A projekt pontos helyszínére vonatkozó részletesebb helyrajzi információk hiányában a 
Bizottságnak nem áll módjában megállapítani, hogy a tervezett projekt összhangban áll-e a 
madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvben foglaltakkal. Amennyiben a petíció benyújtója 
erre vonatkozóan is tájékoztatást nyújt, a Bizottság szolgálatai készek az ügy további 
kivizsgálására. 

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

I. A petíció (kiegészítő dokumentáció)

A petíció tárgya egy felszíni homokbányával kapcsolatos projekt, amely Gisiel térségében 
(Dzwierzuty közigazgatási területe, Lengyelország) helyezkedik el. A kiegészítő 
dokumentációban a petíció benyújtója arra hivatkozik, hogy a projekt nem áll összhangban a 
vízügyi keretirányelvben foglaltakkal: a szóban forgó projekt – azaz a homokbánya – egy fő 
felszín alatti víztartó réteg területének határain belül helyezkedik el, amely ivóvízforrásként is
szolgálhat (Olsztyn GZWP 213). Következésképpen a petíció benyújtója kéri, hogy a 
Környezetvédelmi Minisztérium mihamarabb nyilvánítsa védett övezetté a víztartó réteget, 
mivel máskülönben a víztartó réteg és a projekt jogi védelem nélkül marad.

II. A Bizottság megjegyzései a kiegészítő dokumentációval kapcsolatban

A vízügyi keretirányelv1 előírja:-
 valamennyi víztest védelmét (folyók, tavak, parti tengervizek, felszín alatti vizek) annak 

érdekében, hogy általános szabályként 2015-re elérjék/fenntartsák a jó vízminőséget („jó 
állapotot”); a jó állapot meghatározása a felszíni víztestek esetében a biológiai, kémiai és 
hidromorfológiai jellemzők, a felszín alatti vizek esetében pedig a kémiai paraméterek és 
a mennyiség alapján történik;

 védelmi intézkedéseket, többek között az ivóvíz kivételére használt és a jövőben ilyen 
használatra szánt víztestekre vonatkozóan;

 tervek és programok kidolgozását, ideértve a jó állapot elérésére irányuló operatív 
intézkedéseket, valamint az ivóvíz kivételére használt és egyéb védett területekre 
vonatkozó kiegészítő intézkedéseket.

A petíció benyújtója által említett víztestet – a petíció benyújtója által adott tájékoztatás 
alapján – jelenleg nem használják ivóvíz kivételére, és az illetékes hatóságok azt a jövőben 
ilyen használatra szánt területként sem jelölték meg. Ugyanakkor – mint ahogy valamennyi 
víztest tekintetében (felszíni és felszín alatti víztestek egyaránt) – ez esetben is el kell érni a jó 
állapot „általános” célkitűzését, összhangban a fent említett vízügyi keretirányelvvel.

Következésképpen a Bizottság vizsgálata nem terjedhet ki a petíció benyújtójának arra 
irányuló követelésére, hogy egy meghatározott területet vagy víztestet járulékos védelemben 
részesítsenek egy, a jövőben ivóvíz kivételére szánt területként, amennyiben az illetékes 
hatóságok úgy határoztak, hogy az adott terület vagy víztest nem tartozik azon területek közé, 

                                               
1 A módosított, 2000.11.23-i 2000/60/EK irányelv, HL L 327., 2000.12.22.
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amelyeket a jövőben ivóvíz kivételére szánnak. Ugyanakkor valamennyi projektnek – ideértve 
az adalékanyagok kitermelésével kapcsolatos projektet is – tiszteletben kell tartania a vízügyi 
keretirányelv 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt célkitűzéseket („jó állapot, 
valamint a felszín alatti víztestek állapotromlásának megakadályozása mind a minőség, mind 
pedig a mennyiség szempontjából). Az illetékes hatóságok feladata, hogy az engedélyezési 
eljárás keretében biztosítsák a célkitűzések teljesítését. A jó állapotra és az állapotromlás 
megakadályozására irányuló célkitűzésektől való eltérés korlátozott, és a vízügyi 
keretirányelv 4. cikkében meghatározott számos feltétel teljesítéséhez kötött.

Mindezek alapján a Bizottság véleménye szerint a tervezett projekt, valamint annak ténye, 
hogy a területet nem nyilvánították a jövőben ivóvíz kivételére szánt védett területté, nem 
sérti a vízügyi keretirányelvet.

III. Következtetések

Tekintettel arra, hogy nem áll fenn a vízügyi keretirányelv megsértésének esete, a 
Bizottságnak nincs jogalapja a beavatkozáshoz.
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