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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0714/2007, ko  iesniedza Polijas valstspiederīgais Konrad 
Wasniewski, par plānoto autoceļu caur aizsargājamo teritoriju Varšavas 
ziemeļrietumu daļā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka tiek plānota rekonstrukcija ceļa posmam, kas savieno 
Varšavas un Gdaņskas autoceļus. Viens no maršrutiem, kas tiek aplūkots kopā ar apvedceļu 
apkārt Lomjanki pilsētai, apvedceļš 14 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Varšavas, iet gar 
Vistulas upes baseinu, kurš ir iekļauts Natura 2000 teritoriju sarakstā (PLB 140004). Šo 
maršrutu atbalsta arī Lomjanki vietējās iestādes. Lūgumraksta iesniedzējs ierosina alternatīvu 
maršrutu un salīdzina pašreizējo situāciju ar situāciju Augustovā (Via Baltica), un tādēļ aicina 
Eiropas Parlamentu savlaicīgi iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 11. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. aprīlī

„Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par to, ka plānotais S-7 ātrgaitas ceļa maršruts virzienā 
no Varšavas uz ziemeļiem caur Lomjanki pašvaldību, var nodarīt kaitējumu Natura 2000
teritorijai Dolina Środkowej Wisły (PLB140004).

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka plānā paredzētā attīstība var izraisīt kaitējumu minētajai 
Natura 2000 teritorijai, kā arī radīt nepieciešamību nojaukt mājokļus ceļu koridorā. 

Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka projekts joprojām ir plānošanas posmā, ka tā sauktais 
„ar vidi saistītais lēmums” attiecībā uz šo projektu vēl nav pieņemts un ka atļauja projekta 
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īstenošanai vēl nav piešķirta. 

Lūgumraksts attiecas uz vienu no maršrutiem, kas tiek izskatīts S-7 ātrgaitas ceļam. Jautājums 
par ceļa maršrutu vēl nav izlemts un tam atļauju piešķirs kompetentās Polijas iestādes. 

Projekta rakstura un atrašanās vietas dēļ Komisija atzīst, ka tam var būt piemērojamas šādas 
direktīvas: Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) direktīva (Direktīva 85/337/EEK1 par 
noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu, kurā grozījumi izdarīti ar 
Direktīvu Nr. 97/11/EK2 un Direktīvu Nr. 2003/35/EK3 ) un Dzīvotņu direktīva (Direktīva 
Nr. 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību)4.

Direktīva par ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN direktīva)

Projekts, uz kuru atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, ir ātrgaitas ceļš. Uz tādiem projektiem kā 
ātrgaitas ceļi attiecas IVN direktīvas I pielikuma 7.b) punkts „Autoceļu un ātrgaitas 
automaģistrāļu būvniecība”, un pirms atļaujas piešķiršanas to īstenošanai ir jāveic IVN.  Taču, 
tā kā IVN procedūra vēl nav pabeigta, šobrīd Komisijai nav iemesla uzskatīt, ka tiek pārkāpta 
IVN direktīva.

Dzīvotņu direktīva.

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu, visos plānos vai projektos, kas varētu 
būtiski ietekmēt Kopienā nozīmīgas teritorijas (noteiktas saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu), 
jāveic atbilstīgs ietekmes uz šo teritoriju novērtējums, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Šis 
noteikums attiecas arī uz īpaši aizsargājamām teritorijām ko reglamentē Putnu direktīva 
(Direktīva 79/409/EEK5 par savvaļas putnu aizsardzību). 

Taču, tā kā procedūra par projekta iespējamo ietekmi uz Natura 2000 tīklu vēl nav pabeigta, 
šobrīd Komisijai nav iemesla uzskatīt, ka tiek pārkāpti Dzīvotņu direktīvas noteikumi. 

Dalībvalstu ziņā ir pieņemt lēmumus par transporta infrastruktūras būvniecību savā teritorijā, 
ievērojot Kopienas tiesību aktos noteiktos pienākumus. Tomēr, ja kāds projekts negatīvi 
ietekmē Natura 2000 teritorijas, šis pienākums paredz nepieciešamību meklēt alternatīvus 
risinājumus. Ja šādi risinājumi pastāv, tad dalībvalstīm ir jānodrošina to īstenošanas iespēju 
izpēte no tehniskā un sociālekonomiskā viedokļa. Tādēļ visas iespējamās alternatīvas ir 
pamatīgi jāpārbauda attiecībā uz to ietekmi uz Natura 2000 tīklu.

Secinājumi

Projekta apstiprināšanas procedūras joprojām nav nokārtotas, un Polijas iestādēm ir jāņem 
vērā IVN direktīvas un Dzīvotņu direktīvas prasības, kā arī iespējamā alternatīva un precīza 
projekta atrašanās vietas/maršruta izvērtēšana. Lūgumraksta iesniedzējs joprojām var izteikt 
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savas bažas attiecībā uz ātrgaitas ceļa maršrutu publiskās apspriešanas procesā, kas Polijas 
iestādēm jārīko saskaņā ar IVN procedūru ietekmes uz Natura 2000 tīkla izvērtēšanai pirms 
atļaujas piešķiršanas projekta izvērtēšanai.”


