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Lūgumrakstu komiteja

25.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0846/2006, ko advokātu biroja Adwokacka Spolka Partnerska 
Grzybkowski & Gusek vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgais Tomasz
Grzybkowski , par Polijas vides tiesību aktu nesavienojamību ar ES tiesību aktiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 2001. gada 27. aprīlī izdotais Polijas vides tiesību akts 
nav savienojams ar ES tiesību aktiem šajā jomā, it īpaši norādot uz Padomes 
Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu 
un Padomes Direktīvu 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli. 
Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka Polijas vides tiesību akts pārkāpj Orhūsas Konvenciju 
par piekļuvi informācijai, sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā un tiesas pieejamību 
vides jautājumos. Viņš atbilstoši lūdz Eiropas Parlamentam veikt pasākumus, lai panāktu 
Polijas vides tiesību aktu saskaņošanu ar attiecīgajos ES instrumentos ietvertajiem principiem.

2. Pieņemamība

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

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 21. septembrī

„I.    Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs, Polijas advokāts, ir iesniedzis sūdzību par Polijas vides tiesību aktu 
noteikumu (proti, Polijas Vides likuma 46. panta 6. punkts un 185. panta 2. punkts) neatbilstību 
ES vides tiesību aktiem, jo īpaši Direktīvas 85/337/EEK 10.a pantam, kurā grozījumi izdarīti ar 
Direktīvu 97/11/EK un Direktīvu 2003/35/EK (IVN direktīva), un Direktīvas 96/61/EK 
15.a pantam (IPNK direktīva). Turklāt lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Polijas tiesību aktu 
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noteikumi pārkāpj Orhūsas Konvenciju par piekļuvi informācijai, sabiedrības iesaistīšanu 
lēmumu pieņemšanā un tiesas pieejamību vides jautājumos. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, 
ka Polijas tiesību akti saistībā ar iespēju pārskatīšanas kārtībā ierosināt lietas ir pārāk 
ierobežojoši un pārmērīgi ierobežo iespējas pārskatīšanas kārtībā ierosināt lietas neatkarīgās 
vides organizācijās. Šādas situācijas veidošanos veicina Polijas tiesību aktu noteikumi, kuri
iekļauti Vides aizsardzības likumā (VAL) (2001. gada 27. aprīlī izdotais likums ustawa Prawo 
Ochrony Srodowiska ar grozījumiem), kas regulē sabiedrības līdzdalību projektos, kuriem var 
būt nozīmīga ietekme uz vidi. Precīzāk – saskaņā ar VAL 46.a pantu un 185. panta 2. punktu 
Polijas Administratīvā procesa likuma (APL) 31. pants, kas regulē nevalstisku organizāciju 
līdzdalību administratīvā procesā, nav piemērojams attiecībā uz vides organizācijām. Tādējādi 
VAL 46.a pants un 185. panta 2. punkts kopā ar 2002. gadā izdotā Likuma par lietu izskatīšanu 
administratīvajā tiesā (LLIAT) 50. pantu, kas nosaka, ka sabiedriskai organizācijai ir tiesības 
ierosināt lietas tiesās saistībā ar tās statūtos noteiktajiem darbības veidiem, kā arī gadījumos, 
kad ir skartas tādu citu personu likumīgās intereses, kuras ir bijušas viena no pusēm 
administratīvajā procesā, pārmērīgi ierobežo vides organizāciju iespējas Polijā ierosināt lietas 
pārskatīšanas kārtībā.

II. Komisijas komentāri par lūgumrakstu

IVN direktīva

IVN direktīvas 10.a pantā noteikts, ka „dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar valsts tiesību 
sistēmu attiecīgās sabiedrības daļas locekļiem, kas ir pietiekami ieinteresēti, vai, ja dalībvalsts 
administratīvi procesuālajās tiesībās tas paredzēts kā priekšnoteikums – kuru tiesības ir 
aizskartas, ir iespēja pārskatīšanas kārtībā ierosināt lietu tiesā vai citā neatkarīgā un objektīvā 
struktūrā, kas izveidota ar tiesību aktiem, lai apstrīdētu tādu lēmumu, darbību vai bezdarbības 
būtības, vai procesuālo likumību, uz kuru attiecas šīs direktīvas noteikumi par sabiedrības 
līdzdalību. Dalībvalstis nosaka, kurā stadijā minētos lēmumus, darbības vai bezdarbību var 
apstrīdēt”. Direktīvā arī skaidri norādīts, ka dalībvalstis nosaka, kas tieši uzskatāms par 
pietiekamu ieinteresētību un tiesību aizskārumu, paturot prātā mērķi – attiecīgajai sabiedrības 
daļai nodrošināt tiesas pieejamību, tomēr jebkuras nevalstiskās organizācijas interese 
atbilstoši 1. panta 2. punktā minētajām prasībām tiek uzskatīta par pietiekamu.

IPNK direktīva

IPNK direktīvas 15.a pantā noteikts, ka „dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar valsts tiesību 
sistēmu attiecīgās sabiedrības daļas locekļiem, kas ir pietiekami ieinteresēti, vai, ja dalībvalsts 
administratīvi procesuālajās tiesībās tas paredzēts kā priekšnoteikums — kuru tiesības ir 
aizskartas, ir iespēja pārskatīšanas kārtībā ierosināt lietu tiesā vai citā neatkarīgā un objektīvā 
struktūrā, kas izveidota ar tiesību aktiem, lai apstrīdētu tādu lēmumu, darbību vai bezdarbības 
būtības vai procesuālo likumību, uz kuru attiecas šīs direktīvas noteikumi par sabiedrības 
līdzdalību. Dalībvalstis nosaka, kurā stadijā minētos lēmumus, darbības vai bezdarbību var 
apstrīdēt”. Līdzīgi kā IVN direktīva, arī IPNK direktīva ļauj dalībvalstīm noteikt, kas tieši 
uzskatāms par pietiekamu ieinteresētību un tiesību aizskārumu, paturot prātā mērķi —
attiecīgajai sabiedrības daļai nodrošināt tiesas pieejamību. Tomēr šajā direktīvā skaidri 
norādīts, ka „tālab šī panta a) apakšpunkta sakarā jebkuras nevalstiskās organizācijas interesi 
atbilstoši 2. panta 14. punktā minētajām prasībām uzskata par pietiekamu. Uzskata arī, ka 
šādām organizācijām ir tiesības, kas var tikt aizskartas, kā noteikts šī panta b) apakšpunktā”. 
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Orhūsas Konvencija

Orhūsas Konvencija par piekļuvi informācijai, sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā un 
tiesas pieejamību vides jautājumos (Orhūsas Konvencija) ir starptautisko tiesību instruments. 
Orhūsas Konvencija tika apstiprināta Eiropas Kopienas interesēs saskaņā ar EKL 300. pantā 
noteikto kārtību. Tā ir saistoša Eiropas Kopienas un dalībvalstu iestādēm. Kārtība, kādā 
izskatāma atbilstība Orhūsas Konvencijas noteikumiem, ir noteikta šīs konvencijas 15. pantā. 
Saskaņā ar šo pantu, lai izskatītu atbilstību šīs konvencijas noteikumiem, attiecīgo pušu 
sanāksme atbilstoši konsensa principam paredz konsultatīvus ārpustiesas pasākumus, kas 
veicami brīvprātīgi un nav konfrontējoši. Šīs konvencijas puse ir atbildīga par atbilstību 
konvencijai. Saskaņā ar EKL 226. pantu Komisija var rīkoties, ja tā uzskata, ka dalībvalsts nav 
izpildījusi kādu no Līgumā paredzētajām saistībām. Tā var rīkoties tikai saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem, kas attiecas uz konvencijā noteikto saistību izpildi.

III. Secinājumi

Komisija ir informēta par lūgumraksta iesniedzēja minēto jautājumu. Komisija 2006. gada 
4. jūlijā nosūtīja Polijai brīdinājuma vēstuli. Vēstulē bija minēti dažādi jautājumi, kas attiecas 
uz Polijas tiesību aktu neatbilstību IVN direktīvas noteikumiem, ieskaitot neatbilstību 
direktīvas 10.a pantam par iespēju pārskatīšanas kārtībā ierosināt lietu tiesā vai citā neatkarīgā 
un objektīvā struktūrā. Atzīstot no Polijas iestādēm saņemto vēstuli par neapmierinošu, 
Komisija iekļāva šo jautājumu objektīvā struktūrā, adresējot Polijai 2007. gada 29. jūnijā. 
Polijai divu mēnešu laikā ir jāsniedz atbilde.

Attiecībā uz IPNK direktīvu pārkāpuma procedūra pret Poliju nav uzsākta. Komisija plāno 
turpināt šīs lietas izmeklēšanu.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. jūlijā

„IVN direktīva

Polijas iestādes piekrīt lielākajai daļai Komisijas sūdzību, kas paustas 2007. gada 29. jūnija 
argumentētajā atzinumā, tostarp sūdzībām, kas attiecas uz neatbilstību direktīvas 10.a pantam. 
Tās attiecīgi veica grozījumus Polijas likumdošanā, lai nodrošinātu atbilstību IVN direktīvai, 
iesniedzot Komisijai likumprojektu, kura mērķis ir pilnīga direktīvas noteikumu 
transponēšana. Jaunākā projekta versija, salīdzinot ar pašlaik spēkā esošo likumu, paredz 
plašāku iespēju pārskatīšanas kārtībā ierosināt lietu, un tās ietvaros ir īstenoti centieni risināt 
problēmas, kas attiecībā uz direktīvas 10.a pantu norādītas sūdzībās. Tomēr ir saglabājušās 
atsevišķas atrisināmas nepilnības. Tās tiks apspriestas drīzumā paredzētajās Komisijas un 
Polijas iestāžu divpusējās sarunās.

IPNK direktīva

Polijas likumdošanas atbilstības novērtējums IPNK direktīvas noteikumiem šobrīd ir izstrādes 
procesā. Tiklīdz šis novērtējums būs pabeigts, tiks pieņemts lēmums par nākamo atbilstošo 
soli, kas veicams, tostarp par iespēju uzsākt normatīvo aktu pārkāpuma konstatēšanas 
procedūru.
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Orhūsas Konvencija 

Augstākminēto procedūru mērķis ir nodrošināt Polijas likumdošanas atbilstību ne tikai 
atbilstošajām direktīvām, bet arī Kopienas līmenī īstenotajiem Orhūsas Konvencijas 
noteikumiem.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„IVN direktīva 

Kā norādīts iepriekšējā atbildē, Polijas iestādes piekrīt lielākajai daļai Komisijas sūdzību, kas 
paustas 2007. gada 29. jūnija argumentētajā atzinumā, tostarp sūdzībām, kas attiecas uz 
neatbilstību IVN direktīvas 10.a pantam1. Attiecīgi 2008. gada 3. oktobrī Polijas parlaments 
pieņēma jaunu tiesību aktu par vides informācijas pieejamību un vides aizsardzību, 
sabiedrības līdzdalību vides aizsardzībā un ietekmes uz vidi novērtējumu (DZ.U. 2008., 
Nr. 199, 1227. nostādne). Jaunais likums nodrošina plašāku piekļuvi tiesiskajām pārskatīšanas 
procedūrām, un ir novērtēts kā atbilde Komisijas interesei attiecībā uz neatbilstību direktīvas 
10.a pantam. Tiesību akts stājās spēkā 2008. gada 15. novembrī. 

IPNK direktīva

Iepriekš minētais jaunais tiesību akts grozīja arī Vides aizsardzības likuma 185. pantu, kas pēc 
Komisijas novērtējuma neatbilda direktīvas 15.a pantam. Šobrīd spēkā esošie noteikumi 
pareizi transponē direktīvas 15.a panta nosacījumus.”

                                               
1 OV L 156, 25.6.2003, 17. lpp.


