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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0846/2006 dėl Lenkijos aplinkosaugos įstatymų nesuderinamumo 
su ES teisės aktais, kurią pateikė Lenkijos pilietis Tomasz Grzybkowski 
advokatų kontoros „Adwokacka Spolka Partnerska Grzybkowski & Gusek“ 
vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad 2001 m. balandžio 27 d. Lenkijos aplinkosaugos įstatymas 
nesuderinamas su šios srities ES teisės aktais, visų pirma Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl 
tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo ir Tarybos direktyva 
96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės. Peticijos pateikėjas taip pat nurodo, 
kad Lenkijos aplinkosaugos įstatymu pažeidžiamos Orhuso konvencijos dėl teisės gauti 
informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais nuostatos. Todėl jis siekia, kad Europos Parlamentas imtųsi 
veiksmų užtikrinti, kad Lenkijos aplinkosaugos teisės aktai būtų suderinti su atitinkamomis 
ES teisinėmis priemonėmis įtvirtintais principais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. kovo 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. rugsėjo 21 d.

„I. Peticija

Peticijos pateikėjas, Lenkijos teisininkas, pateikė skundą dėl Lenkijos aplinkosaugos teisės 
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nuostatų (Lenkijos aplinkosaugos įstatymo 46 straipsnio 6 dalies ir 185 straipsnio 2 dalies) 
nesuderinamumo su EB aplinkosaugos teisės aktais, pirmiausia Direktyvos 85/337/EEB, iš dalies 
pakeistos direktyvomis 97/11/EB ir 2003/35/EB (Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyva),
10a straipsniu ir Direktyvos 96/61/EB (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) 
direktyva) 15a straipsniu. Be to, peticijos pateikėjas teigia, kad Lenkijos teisės nuostatomis 
pažeidžiama Orhuso konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais. Peticijos pateikėjas mano, kad 
Lenkijos teisėje per daug varžoma galimybė pasinaudoti teismine sprendimų persvarstymo 
procedūra ir taip nepagrįstai ribojama ekologinių organizacijų galimybė teismuose nagrinėti 
administracinius spendimus. Tokia padėtis susidarė dėl Lenkijos teisinių nuostatų, įtvirtintų 
Aplinkosaugos įstatyme (2001 m. balandžio 27 d. ustawa Prawo Ochrony Srodowiska su 
pakeitimais), kuriame reglamentuojamas visuomenės dalyvavimas projektuose, galinčiuose turėti 
didelį poveikį aplinkai. Konkrečių nuostatų atžvilgiu, remiantis Aplinkosaugos įstatymo 
46 straipsnio a punktu ir 185 straipsnio 2 dalimi, Lenkijos administracinio proceso kodekso 
31 straipsnis, kuriame reglamentuojamas nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas 
administraciniuose procesuose, ekologinėms organizacijoms netaikomas. Todėl Aplinkosaugos 
įstatymo 46 straipsnio a punktu ir 185 straipsnio 2 dalimi, taikomais kartu su 2002 m. 
Administracinės teisenos įstatymo 50 straipsniu, kuriame aiškinama, kad visuomeninė 
organizacija savo įstatuose numatytose veiklos srityse turi teisę pradėti teisminį procesą bylose, 
susijusiose su kitų žmonių teisiniais interesais, tačiau tik tuo atveju, kai ji yra administracinio 
proceso šalis, nepagrįstai ribojama ekologinių organizacijų galimybė naudotis Lenkijos 
administracinių sprendimų nagrinėjimo teismuose sistema. 

II. Komisijos pastabos dėl peticijos

PAV direktyva

PAV direktyvos 10a straipsnyje nustatyta, kad „valstybės narės užtikrina, kad pagal 
atitinkamą nacionalinę teisinę sistemą suinteresuotos visuomenės nariai, turintys pakankamą 
interesą, arba alternatyviai, pareikšdami apie teisės pažeidimą, jei valstybės narės 
administracinė procesinė teisė reikalauja to kaip išankstinės sąlygos, turėtų teisę į 
peržiūrėjimą teisme ar kitoje įstatymo nustatytoje nepriklausomoje ir nešališkoje institucijoje, 
kad užginčytų sprendimų, veikimo ar neveikimo, kuriems pagal šią direktyvą taikomos 
visuomenės dalyvavimo nuostatos, materialinį ar procesinį teisėtumą. Valstybės narės nustato, 
kuriame etape sprendimai, veikimas ar neveikimas gali būti ginčijami.“ Direktyvoje taip pat 
aiškiai nurodyta, kad nors valstybės narės siekdamos suinteresuotai visuomenei suteikti 
plačias galimybes įgyvendinti teisę į teisingumą nustato tai, kas yra pakankamas interesas ir 
teisės pažeidimas, tačiau bet kokios nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytus reikalavimus, interesas laikomas pakankamu taikant šį straipsnį. 

TIPK direktyva

TIPK direktyvos 15a straipsnyje nustatyta, kad „valstybės narės užtikrina, kad pagal 
atitinkamą nacionalinę teisinę sistemą suinteresuotos visuomenės nariai, turintys pakankamą 
interesą, arba alternatyviai, pareikšdami teisės pažeidimą, jei valstybės narės administracinė 
procesinė teisė reikalauja to kaip išankstinės sąlygos, turėtų teisę į peržiūrėjimą teisme ar 
kitoje įstatymo nustatytoje nepriklausomoje ir nešališkoje institucijoje, kad užginčytų 
sprendimų, veikimo ar neveikimo, kuriems pagal šią direktyvą taikomos visuomenės 
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dalyvavimo nuostatos, materialinį ar procesinį teisėtumą. Valstybės narės nustato, kuriame 
etape sprendimai, veikimas ar neveikimas gali būti užginčijami.“ Panašiai kaip ir PAV 
direktyvoje, TIPK direktyvoje nustatyti, kas yra pakankamas interesas ir teisės pažeidimas, 
paliekama valstybėms narėms siekiant suinteresuotai visuomenei suteikti plačias galimybes 
įgyvendinti teisę į teisingumą. Vis dėlto direktyvoje aiškiai nurodyta, kad „šiuo tikslu 
kiekvienos nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios 2 straipsnio 14 dalyje nurodytus 
reikalavimus, interesas yra laikomas pakankamu šio straipsnio a punkto tikslu. Tokia 
organizacija taip pat laikoma turinti teises, kurios gali būti pažeistos, šio straipsnio b punkto 
tikslu.“ 

Orhuso konvencija

Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija) yra tarptautinės teisės aktas. 
Orhuso konvencija Bendrijos vardu patvirtinta EB sutarties 300 straipsnyje nustatyta tvarka. Ji 
privaloma Bendrijos institucijoms ir valstybėms narėms. Orhuso konvencijos 15 straipsnyje 
išdėstyta jos nuostatų laikymosi apžvalga. Remiantis šiuo straipsniu, šios konvencijos šalys 
bendru sutarimu nustato neprivalomą nekonfrontacinio, neteisminio, konsultacinio pobūdžio šios 
konvencijos nuostatų laikymosi tikrinimo tvarką. Už šios Konvencijos laikymąsi atsakingos 
šios konvencijos šalys. Remdamasi 226 straipsniu, Komisija imasi veiksmų, kai mano, kad 
valstybė narė nesilaikė Sutartimi nustatyto įsipareigojimo. Ji gali veikti tik remdamasi 
Bendrijos teisės nuostatomis, kuriomis reglamentuojamas šioje konvencijoje nustatytų 
įsipareigojimų laikymasis.

III. Išvados

Peticijos pateikėjo iškeltą klausimą Komisija žino. 2006 m. liepos 4 d. Komisija Lenkijai 
išsiuntė oficialų pranešimą. Rašte minimi įvairūs PAV direktyvos reikalavimų nesilaikymo 
Lenkijos nacionalinės teisės nuostatose klausimai, tarp jų direktyvos 10a straipsnio, kuriame 
reglamentuojama sprendimų persvarstymo teisme ar kitoje nepriklausomoje ir nešališkoje 
institucijoje tvarka, nesilaikymas. Nustačiusi, kad Lenkijos valdžios institucijų atsakymas 
nepatenkinamas, Komisija 2007 m. birželio 29 d. šį klausimą įtraukė į Lenkijai skirtą pagrįstą 
nuomonę. Lenkija turi atsakyti per du mėnesius.

TIPK direktyvos klausimu pažeidimo procedūra prieš Lenkiją nepradėta. Komisija ketina šį 
atvejį tirti toliau.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. liepos 17 d.

„PAV direktyva

Lenkijos valdžios institucijos sutiko su dauguma 2007 m. birželio 29 d. pagrįstoje nuomonėje 
pateiktų Komisijos teiginių, tarp jų su teiginiais apie direktyvos 10a straipsnio nesilaikymą. 
Tada jos pakeitimus, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi PAV direktyvos, Komisijai 
pateikė Lenkijos įstatymo; jos pateikė teisės akto, kuriuo siekiama visapusiškai į nacionalinę 
teisę perkelti direktyvos reikalavimus, projektą. Naujausiame projekto variante numatyta 
daugiau galimybių negu dabar galiojančiame įstatyme pasinaudoti administracinių sprendimų
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nagrinėjimo teismuose procedūra ir siekiama spręsti teiginiuose apie direktyvos 10a straipsnį 
išdėstytus klausimus. Vis dėlto dar lieka iki galo neišspręstų klausimų. Jie artimoje ateityje 
bus sprendžiami dvišalėse Komisijos ir Lenkijos valdžios institucijų derybose.    

TIPK direktyva

Šiuo metu vertinama, ar Lenkijos teisės aktai atitinka TIPK direktyvoje nustatytus 
įsipareigojimus. Kai šis vertinimas bus baigtas, bus priimtas sprendimas dėl tolesnių tinkamų 
veiksmų, taip pat ir galimybės pradėti teisinę pažeidimo procedūrą.

Orhuso konvencija

Minėtomis procedūromis siekiama užtikrinti, kad Lenkijos teisės aktai atitiktų ne tik 
reikiamas direktyvas, bet ir Bendrijos lygmeniu įgyvendinamas Orhuso konvencijos 
nuostatas.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„PAV direktyva

Kaip nurodyta ankstesniame pranešime, Lenkijos valdžios institucijos sutiko su dauguma 
2007 m. birželio 29 d. Komisijos pagrįstoje nuomonėje pateiktų teiginių, tarp jų su teiginiais 
apie PAV direktyvos 10a straipsnio nesilaikymą nacionalinės teisės aktuose1. Po to 2008 m. 
spalio 3 d. Lenkijos parlamentas priėmė naują Įstatymą dėl teisės susipažinti su aplinkosaugos 
informacija, aplinkosaugos, visuomenės dalyvavimo aplinkosaugos veikloje ir poveikio 
aplinkai vertinimo (DZ.U. 2008, Nr. 199, poz. 1227). Naujajame įstatyme numatyta daugiau 
galimybių taikyti administracinių sprendimų nagrinėjimo teismuose procedūromis. Remiantis 
įstatymo įvertinimu, jame išspręstos Komisijos išdėstytos problemos dėl direktyvos 
10a straipsnio nesilaikymo. Įstatymas įsigaliojo 2008 m. lapkričio 15 d.

TIPK direktyva

Minėtu naujuoju įstatymu taip pat iš dalies pakeistas Aplinkosaugos įstatymo 185 straipsnis, 
kurį Komisija įvertino kaip neatitinkantį direktyvos 15a straipsnio. Dabar galiojančiomis 
nuostatomis direktyvos 15a straipsnio reikalavimai tinkamai perkelti į nacionalinę teisę.“

                                               
1 OL L 156, 2003 6 25, p. 17


