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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1401/2012, którą złożyła Donalda Saule Surplyte (Litwa) 
w imieniu społeczności zamieszkującej wieś Kisiniai, w sprawie przyjętego 
projektu skonstruowania kopalni odkrywkowej we wsi Kisiniai (Kłajpeda, 
Litwa)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwiają się decyzji administracyjnej, na mocy której przyjęto projekt 
skonstruowania kopalni odkrywkowej żwiru i piasku w miejscowości Kisiniai (okręg Dovilai, 
Kłajpeda). Obawiają się oni, że tego rodzaju działalność gospodarcza wywrze wyjątkowo 
negatywny wpływ na zdrowie członków lokalnej społeczności; podkreślają także, że 
wspomniana działalność ma być prowadzona w odległości zaledwie 34-50 m od budynków 
mieszkalnych. W odniesieniu do przyjęcia projektu składający petycję informują, że 
przyznano im nie więcej niż 10 dni na konsultacje społeczne, co stanowi naruszenie 
postanowień konwencji z Aarhus. Składający petycję sprzeciwiają się ponadto wnioskom 
przedstawionym przez regionalny departament ds. środowiska (nr dokumentu (9.14.5)-LV4-
1776, opatrzony datą 04.05.2011), według którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na 
środowisko nie było konieczne do przyjęcia rzeczonego projektu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Konwencja z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (zwana dalej 
Konwencją z Aarhus) została wcielona do prawa UE w odniesieniu do projektów poprzez 
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dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne1 (zwaną dalej dyrektywą 
OOŚ).

Kopalnia odkrywkowa żwiru i piasku we wsi Kisiniai (Litwa) mogłaby wchodzić w zakres 
dyrektywy OOŚ.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy OOŚ dla przedsięwzięć wymienionych w załączniku II 
państwa członkowskie w oparciu o badanie indywidualne albo ustanowione przez siebie progi 
lub kryteria muszą określić, czy dane przedsięwzięcie będzie przedmiotem oceny 
oddziaływania zgodnie z art. 5–10.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy OOŚ podczas przeprowadzania badania indywidualnego lub 
ustalania progów bądź kryteriów do celów ust. 2 należy uwzględnić odpowiednie kryteria 
selekcji wymienione w załączniku III.

W oparciu o informacje udostępnione na stronie internetowej regionalnego departamentu ds. 
środowiska regionu Kłajpedy, wg których zatwierdzona kopalnia odkrywkowa żwiru i piasku 
obejmie obszar 10,35 ha, projekt ten jest zaliczany do kategorii „kamieniołomy, kopalnie 
odkrywkowe, wydobycie torfu (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I)” (pkt 2 lit. a) 
załącznika II do dyrektywy OOŚ).  Z przekazanych informacji wynika, że właściwe władze 
litewskie zastosowały metodę badania indywidualnego do określenia, czy rzeczony projekt 
powinien podlegać ocenie oddziaływania na środowisko.

Składająca petycję stawia zarzut, że w ramach wniosków z kontroli OOŚ właściwe władze nie 
uwzględniły odległości obszaru, na którym prowadzony będzie projekt, od najbliższych 
prywatnych nieruchomości, a odległość ta wynosi między 34 a 54 metry.  Z dostępnych 
danych wynika, że właściwe władze znały tę informację i uwzględniły ją.  W ostatecznych 
wnioskach z kontroli OOŚ dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko kopalni 
odkrywkowej w miejscowości Kisiniai zawarta jest informacja, że najbliższa prywatna 
nieruchomość znajduje się w odległości 30 metrów od obszaru planowanego projektu (i 80 
metrów od obszaru wydobywczego), a w tekście wniosków przewiduje się, że dla celów 
ochrony okolicznych obszarów przed pyłem planuje się otoczenie kopalni odkrywkowej 
nasypem ziemnym.  W tym kontekście należy zauważyć, że dyrektywa OOŚ nie ustanawia 
żadnych kryteriów odległości ani limitów, wymaga jednak uwzględnienia stosownych 
kryteriów określonych w załączniku III przy określaniu, czy dany projekt ma być 
przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko, takich jak lokalizacja na terenie gęsto 
zaludnionym czy zdolności absorpcji środowiska naturalnego, a w omawianym przypadku tak 
właśnie się stało.  W związku z powyższym w oparciu o udostępnione informacje Komisja nie 
jest w stanie stwierdzić, że władze krajowe w sposób niewłaściwy oceniły, że ocena 
oddziaływania na środowisko przedmiotowego projektu nie będzie obowiązkowa.

Składająca petycję stawia zarzut, że od daty przyjęcia wniosków z kontroli OOŚ lokalnej 
społeczności dano zaledwie 10 dni na złożenie do właściwego organu wniosku o ich rewizję.
W tym kontekście art. 4 ust. 4 dyrektywy ustanawia tylko wymóg, że państwa członkowskie 

                                               
1 Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1-21.
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mają zapewnić udostępnienie opinii publicznej ustaleń dokonanych przez właściwe władze 
zgodnie z ust. 2.  Zatem tej kwestii dyrektywa OOŚ nie reguluje prawnie.  Niemniej jednak 
jak wyjaśnił Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-75/08 Mellor: „w razie gdy decyzja 
państwa członkowskiego o niepoddawaniu OOŚ przedsięwzięcia ujętego w załączniku II do 
dyrektywy 85/337 zgodnie z art. 5–10 wspomnianej dyrektywy wskazuje powody stanowiące 
jej podstawę, uzasadnienie wymienionej decyzji jest wystarczające, jeżeli powody, które 
podaje, wraz z danymi, o których zainteresowani już powzięli wiadomość, i ewentualnie wraz 
z uzupełnieniem o dodatkowe niezbędne informacje, które właściwe władze administracyjne 
są zobowiązane im przedstawić na ich żądanie, umożliwiają im dokonanie oceny zasadności 
zaskarżenia tej decyzji.”1  Na podstawie dostępnych informacji wydaje się, że składająca 
petycję miała możliwość podjęcia takiej decyzji oraz miała możliwość skorzystania z prawa 
apelacji.

Podsumowanie

Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie może stwierdzić naruszenia dyrektywy 
OOŚ, która wciela do prawa UE obowiązki wynikające z Konwencji z Aarhus w odniesieniu 
do projektów.

                                               
1 C-75/08 Mellor, Dz.U. C 153 z 4.7.2009, s. 11–12, ust. 66.


