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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0644/2007, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Zygmunt 
Kwolek un kam pievienoti 2 paraksti, par plānoto automaģistrāli Vroclavā, Polijas 
rietumos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret plāniem izbūvēt maksas automaģistrāli starp Vroclavas 
rietumu daļu un ieplakām pie Šlažas, Oderas un Vidavas upēm. Viņš apgalvo, ka šīs teritorijas 
ir ietvertas Natura 2000 sarakstā. Varšavas Augstākā administratīvā tiesa pieņēma divus 
lēmumus 2000. un 2002. gadā, nosakot, ka nav veikts pienācīgs novērtējums par projekta 
ietekmi uz vidi un ka jāierosina vairāk par vienu iespējamo maršrutu. Šie lēmumi kopš tā 
laika tikuši apieti, un tagad pastāv risks, ka projektu turpinās, neņemot vērā ne Polijas, ne arī 
ES tiesību aktus šajā jomā. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu iejaukties, 
atbalstot intereses aizsargāt vietējo vidi un iepriekš minētās Natura 2000 teritorijas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 12. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 7. martā

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par plāniem būvēt automaģistrāles veida apvedceļu 
Vroclavas rietumdaļā, ārpus pilsētas. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka plānotā būvniecība 
pārkāpj Polijas likumus, kā arī Dzīvotņu direktīvas (Direktīva 92/43/EEK1 par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību) noteikumus, jo īpaši ar to, ka trūkst 
pietiekamas alternatīvu analīzes. Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka projekts ir izskatīts 
valsts tiesas procedūrā un ka Reģionālās administratīvās tiesas spriedums Varšavā tika gaidīts 
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2007. gada pavasarī.

Lūgumraksta iesniedzēja pieņēmumi, ka nav ievēroti Polijas likumi, nav Komisijas 
kompetencē.

Attiecībā uz ES tiesību aktu vides jomā iespējamu pārkāpumu lūgumraksta iesniedzējs 
nesniedz pietiekami daudz informācijas, lai lietu varētu izskatīt. Ņemot vērā projekta veidu un 
vietu, Komisija tomēr uzskata, ka varētu piemērot šādas direktīvas: Ietekmes uz vidi 
novērtējuma direktīvu (Direktīva 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/11/EK2 un 
Direktīvu 2003/35/EK3) un Dzīvotņu direktīvu.

Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva

Lūgumraksta iesniedzēja minētais projekts ir automaģistrāle. Uz tādiem projektiem kā 
automaģistrāles attiecas Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvas I pielikuma 7. punkta 
b) apakšpunkts „autostrāžu un ātrgaitas šoseju būve”, par kuru ir jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums, pirms projektu atļauj īstenot. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto 
informāciju, par projektu ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Ir jāatzīmē, ka, veicot 
ietekmes uz vidi novērtējumu, projekta īstenotājam ir jāsniedz kompetentajām iestādēm 
informācija par projektu un tā ietekmi uz vidi, kā paredz Ietekmes uz vidi novērtējuma 
direktīvas 5. panta 3. punkts un IV pielikums. Informācijai cita starpā jāietver īstenotāja 
izpētīto galveno alternatīvu izklāsts, kā arī norādes par galvenajiem izvēles iemesliem, ņemot 
vērā ekoloģiskās sekas. 

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nav iespējams noteikt, vai 
Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvas noteikumi ir ievēroti vai nav.

Dzīvotņu direktīva

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu visos plānos vai projektos, kuri var 
ievērojami skart Kopienā nozīmīgas teritorijas (noteiktas Dzīvotņu direktīvā), attiecīgi 
jāizvērtē ietekme uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Šis noteikums attiecas arī 
uz īpašām aizsargājamām teritorijām, kuras ir noteiktas Putnu direktīvā 
(Direktīva 79/409/EEK4 par savvaļas putnu aizsardzību).

Tomēr no ierobežota apjoma informācijas, kuru ir norādījis lūgumraksta iesniedzējs, nevar 
noteikt, vai šajā gadījumā var piemērot Dzīvotņu direktīvas 6. panta noteikumus.

Secinājums

Bez sīkākas informācijas Komisija nevar izvērtēt, vai plānotie projekti ir saskaņā ar ES tiesību 
aktiem vides jomā. Ja lūgumraksta iesniedzējs var sniegt sīkāku informāciju, Komisijas 
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dienesti ir gatavi šo lietu izskatīt no jauna.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Lūgumraksta iesniedzējs iesniedza jaunu informāciju 2008. gada beigās. Komisija pārbaudīja 
šo informāciju, bet neatklāja neko jaunu, lai atbalstītu lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumus 
par iespējamiem ES vides tiesību aktu pārkāpumiem. Lēmums par projekta vietu tika 
publicēts 2003. gada 15. aprīlī, kas nozīmē, ka procedūra tika uzsākta vairāk kā gadu pirms 
paplašināšanās, un šādos gadījumos IVN Direktīva netiek piemērota.
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