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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1303/2008 dėl Lenkijos valdžios institucijų neįgyvendintų ES 
teisės aktų, susijusių su kelių Varšuvoje tiesimu, kurią pateikė Lenkijos 
pilietis Lukasz Czula advokatų kontoros „Zorawski-Czula- Wach“ vardu 

1. Peticijos santrauka 

Peticijos pateikėjas kalba apie greitkelio S 8 projektą, tiksliau sakant, apie atkarpą tarp 
Salomea ir Wolica į pietvakarius nuo Varšuvos. Jis nurodo, kad įgyvendinant šį projektą bus 
pažeista daug šiam sektoriui taikytinų ES teisės aktų. Peticijos pateikėjas visų pirma nurodo 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/35/EB, nustatančią visuomenės dalyvavimą 
rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas, Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų 
pasekmių aplinkai vertinimo, Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/49/EB dėl 
aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo bei Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais nuostatas. Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą imtis veiksmų 
siekiant užtikrinti, kad būtų atmesta Lenkijos valdžios institucijos pasirinkta kelio trasa, o 
pirmenybė atiduota peticijos pateikėjo kliento („Przyjazna Droga 721 Association“) siūlomai 
kelio trasai. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. vasario 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d. 



PE431.116v01-00 2/6 CM\800281LT.doc

LT

„Peticija

Peticija susijusi su greitkelio S 8 Salomea–Wolica tiesimu bei jo jungtimi su keliu Nr. 7 ir 
techninės infrastruktūros rekonstrukcija. Projekto vieta yra netoli Varšuvos (Lenkija). 

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Lenkijos valdžios institucijos leidimo minėtam investicijų 
projektui suteikimo procedūra pažeidė įvairias EB teisės nuostatas, būtent Europos bendrijos 
steigimo sutarties 6 ir 174 straipsnius1; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/35/EB, nustatančios visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius 
planus ir programas ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl 
visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus2, 2 straipsnio 2 dalį; 2003 m. sausio 28 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti 
su informacija apie aplinką ir panaikinančios Tarybos direktyvą 90/313/EEB3 1 straipsnį; 
2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/42/EB dėl tam tikrų 
planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo4 5 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 2 dalį; 
1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos5 2 straipsnį; 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo6 1 straipsnio 1 dalies b ir 
c punktus ir 9 straipsnį, taip pat Orhuso konvencijos 6, 7 ir 8 straipsnius. 

Išnagrinėjus peticiją paaiškėja, kad peticijos pateikėjui didžiausią susirūpinimą kelia tai, jog 
nebuvo tinkamai konsultuotasi su visuomene ir deramai apsvarstytos alternatyvos. Peticijos 
pateikėjas pabrėžia, kad investuotojas tinkamai neįvertino kelio trasos projekto, kurį pasiūlė 
Magdalenkos gyventojai (ir kuris įtrauktas į patvirtintą regiono žemės naudojimo planą). 
Peticijos pateikėjas teigia, kad valdžios institucijos, atrodo, ignoruoja alternatyvius trasų 
projektus, kurie yra socialiai priimtini ir, pasak peticijos pateikėjo, palankesni aplinkai. Be to, 
peticijos pateikėjo nuomone, šiuo metu projektui numatyta ir patvirtinta vieta turės neigiamo 
poveikio aplinkai, pvz., planuojamas kelias bus nutiestas netoli Magdalenkos gyventojų 
gyvenamųjų namų ir dėl jo turės būti iškirsta keletas medžių Varšuvos kraštovaizdžio 
draustinio („Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu“) teritorijoje. Dėl to bus pažeisti 
EB teisės aktai, t. y. Direktyvos 92/43/EEB nuostatos, kaip jas išaiškino Teisingumo Teismas 
Castro Verde byloje C-239/04. Be to, peticijos pateikėjas pareiškia, kad asociacijai, kuriai jis 
atstovauja, ir Magdalenkos savivaldybei buvo atsisakyta suteikti „proceso šalies“ statusą, 
nors jos pateikė atitinkamus prašymus. Galiausiai, peticijos pateikėjas teigia, kad visuomenė 
neturėjo galimybės susipažinti su informacija apie aplinką, todėl buvo pažeista Direktyva 
2003/4/EB.

Komisijos pastabos dėl peticijos 
                                               
1 OL C 325, 2002 12 24.
2 OL L 156, 2003 6 25, p. 17–25.
3 OL L 41, 2003 2 14, p. 26–32.
4 OL L 197, 2001 7 21, p. 30–37.
5 OL L 206, 1992 7 22, p. 7–50.
6 OL L 189, 2002 7 18, p. 12–25.
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Komisija norėtų pabrėžti, kad ji jau tyrė šioje peticijoje iškeltus klausimus nagrinėdama 
registruotą skundą, dėl kurio Komisija paprašė paaiškinimų iš Lenkijos valdžios institucijų. 
Atliekant analizę, kurios išvados pateikiamos toliau, buvo atsižvelgta ir į šioje peticijoje 
pateiktą informaciją, ir į paaiškinimus, gautus iš Lenkijos valdžios institucijų Komisijai tiriant 
registruotą skundą. 

Pirma, reikia pažymėti, kad dauguma peticijos pateikėjo iškeltų klausimų patenka į 1985 m. 
birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų 
poveikio aplinkai vertinimo su pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/31/EB, Direktyva 
2003/35/EB ir Direktyva 97/11/EB1 (toliau – PAV direktyva), taikymo sritį. 

– PAV direktyva – konsultacijos su visuomene, alternatyvių sprendimų analizė, „proceso 
šalies“ klausimas, atitinkama informacija apie leidimų suteikimo tvarką

PAV direktyvos nuostatose, be kita ko, nurodoma, kad turi būti atliekami kelių tiesimo 
projektų poveikio aplinkai vertinimai (žr. I priedo 7 dalies b punktą). Taigi pagal šios 
direktyvos nuostatas aptariamam projektui turėtų būti taikomi direktyvos procedūriniai 
reikalavimai. 

Aptariant konsultacijas su visuomene, PAV direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje sakoma: 
„Suinteresuotai visuomenei sudaromos išankstinės ir veiksmingos palankios galimybės 
dalyvauti 2 straipsnio 2 dalyje nurodytose sprendimo aplinkos klausimais priėmimo 
procedūrose ir tuo tikslu ji turi teisę reikšti pastabas ir nuomones, kol kompetentingai 
institucijai ar institucijoms visos pasirinkimo galimybės yra atviros prieš priimant sprendimą 
dėl leidimo suteikimo vykdyti planuojamą veiklą“. 

Iš Lenkijos valdžios institucijų pateiktos informacijos galima daryti išvadą, kad 
kompetentingos valdžios institucijos informavo visuomenę apie galimybę per 21 dieną nuo 
šios informacijos paskelbimo dienos, prieš duodant sutikimą įgyvendinti investicijų projektą 
tam tikroje vietoje ir sutikimą veiklai, galinčiai daryti poveikį aplinkai, pateikti savo pastabas 
ir nuomonę. Atsižvelgiant į tai, kad Lenkijos administraciniai teismai panaikino sprendimą dėl 
projekto įgyvendinimo vietos, šio sprendimo atitikties PAV direktyvos procedūriniams 
reikalavimams analizė nereikalinga. Dėl sutikimo dėl veiklos, galinčios daryti poveikį 
aplinkai: išnagrinėjus sprendimą išaiškėjo, kad pastabas ir nuomones pateikė, be kitų, ir 
peticijos pateikėjo atstovaujama asociacija „Przyjazna Droga 721“. Tačiau asociacijos 
pateiktos pastabos buvo gautos po nustatyto termino, todėl į jas nebuvo atsižvelgta. Komisijos 
nuomone, tai, kad nebuvo atsižvelgta į pastabas, pateiktas po nustatyto termino, nėra PAV 
direktyvos 6 straipsnio 4 dalies pažeidimas. Kadangi valdžios institucijos, kaip to 
reikalaujama pagal šią direktyvą, suteikė visuomenei teisę pateikti pastabas ir nuomones, kol 
visos pasirinkimo galimybės buvo atviros, t. y. prieš priimant sprendimą dėl leidimo 
suteikimo vykdyti planuojamai veiklai, Komisija aptariamos investicijos atveju nenustatė 
PAV direktyvos 6 straipsnio 4 dalies pažeidimo. 

Dėl alternatyvių sprendimų analizės reikia pažymėti, kad PAV direktyvos 5 straipsnio 
3 dalyje išaiškinama, kokia informacija turi būti pateikiama projekto, kuriam, vadovaujantis 

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
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šios direktyvos reikalavimais, privalomas poveikio aplinkai vertinimas, atveju. Be kitų 
elementų, direktyvoje reikalaujama pateikti „pagrindinių užsakovo išnagrinėtų alternatyvų 
aprašymą, taip pat argumentuotą jo pasirinkimo priežasčių paaiškinimą, atsižvelgiant į 
poveikį aplinkai“. Remiantis Komisijos turimų dokumentų analize darytina išvada, kad 
aptariamos investicijos atveju užsakovas pateikė išnagrinėtų alternatyvų aprašymą, taigi 
Komisija nenustatė direktyvos pažeidimo šiuo klausimu. 

Be to, peticijos pateikėjas, atrodo, įtaria, kad investuotojas pažeidė EB teisės aktus 
neatlikdamas alternatyvaus sprendimo, kuris buvo pateiktas vykstant konsultacijoms su 
visuomene, nuodugnios analizės. Tačiau pagal PAV direktyvą nereikalaujama, kad 
investuotojas išnagrinėtų alternatyvius sprendimus, pateiktus vykstant konsultacijoms su 
visuomene. Remiantis direktyvos 8 straipsniu, kompetentingos institucijos privalo atsižvelgti į 
konsultacijų rezultatus ir informaciją, surinktą pagal šios direktyvos 5, 6 ir 7 straipsnius. 
Komisija norėtų pabrėžti, kad jai išnagrinėjus sutikimą dėl veiklos, galinčios daryti poveikį 
aplinkai, paaiškėjo, jog valdžios institucijos atsižvelgė į konsultacijų su visuomene rezultatus. 
Išnagrinėjus sutikimo dėl veiklos, galinčios daryti poveikį aplinkai, tekstą taip pat gali būti 
padaryta išvada, kad peticijos pateikėjo atstovaujama asociacija pateikė savo pastabas šios 
procedūros metu, bet padarė tai pasibaigus nustatytam terminui. Komisijos nuomone, valdžios 
institucijų sprendimu neatsižvelgti į pastabas, pateiktas pasibaigus terminui, 8 straipsnis 
pažeistas nebuvo. Taigi nebuvo nustatytas PAV direktyvos 8 straipsnio pažeidimas. 
Dėl Lenkijos valdžios institucijų sprendimo atsisakyti suteikti peticijos pateikėjo 
atstovaujamai asociacijai „proceso šalies“ statusą, Komisija norėtų pažymėti, kad Direktyvos 
1 straipsnyje sakoma, jog suinteresuota visuomenė yra „visuomenė, kuriai turėjo ar gali turėti 
poveikio 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta sprendimų aplinkos klausimais priėmimo tvarka arba 
kuri yra suinteresuota ta tvarka; šioje apibrėžtyje nevyriausybinės organizacijos, skatinančios 
aplinkos apsaugą ir atitinkančios reikalavimus pagal nacionalinę teisę, yra laikomos 
suinteresuotomis.“ Suinteresuotos visuomenės sąvoka svarbi, inter alia, taikant dviejų PAV 
direktyvos straipsnių nuostatas, t. y. 6 straipsnio 4 dalies dėl konsultacijų su visuomene ir 
10 straipsnio a punkto dėl teisės į peržiūrą teisme. Pagal Lenkijos teisės aktus, vykstant 
konsultacijoms su visuomene kiekvienas gali pateikti pastabas ir nuomones. Vis dėlto tam, 
kad pagal galiojančius Lenkijos teisės aktus būtų galima užginčyti administracinį sprendimą, 
kai buvo duotas sutikimas veiklai, galinčiai daryti poveikį aplinkai, nevyriausybinės 
organizacijos, tokios kaip peticijos pateikėjo atstovaujama asociacija, turėjo tapti „proceso 
šalimi“ pateikdama prašymą per 21 dieną nuo konsultacijų procedūros paskelbimo. Remiantis 
Komisijos turimais dokumentais atrodo, kad peticijos pateikėjo atstovaujama asociacija 
pateikė tokį prašymą, tačiau ji tai padarė pasibaigus nustatytam terminui. Šiuo atžvilgiu 
Komisija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad NVO galimybės pasinaudoti peržiūros 
procedūromis nepagrįstų suvaržymų, nustatytų Lenkijos teisės aktais, klausimas buvo 
nagrinėjamas Komisijos horizontalios pažeidimo procedūros dėl Lenkijos teisės aktų 
neatitikties PAV direktyvos reikalavimams metu. Dėl Komisijos veiksmų nuo 2008 m. 
lapkričio 15 d. buvo pakeisti Lenkijos įstatymai ir pagal galiojančius teisės aktus NVO 
galimybės naudotis peržiūros procedūromis jau nebėra ribojamos. Kadangi horizontalusis 
klausimas dėl neatitikties buvo išspręstas, Komisija nemano, kad dėl to būtų reikalingi kokie 
nors tolesni veiksmai. 

Dėl atsisakymo suteikti „proceso šalies“ statusą Magdalenkos savivaldybei Komisija norėtų 
pažymėti, kad peticijos pateikėjo pateikta informacija rodo, jog peticijos pateikėjas ginčija 
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atsisakymą suteikti šį statusą, teikiantį galimybę dalyvauti leidimo dėl projekto vietos 
sprendimo priėmimo procedūroje. Vis dėlto, kaip pažymėta pirmiau, kadangi aptariamą 
sprendimą dėl projekto vietos vėliau panaikino Lenkijos administraciniai teismai ir jis 
nebegalioja, Komisijos nuomone, nebūtina nagrinėti tam tikrų administracinės procedūros 
elementų, susijusių su šiuo sprendimu, atitikties. 

Be to, dėl pareiškimo dėl nesugebėjimo pateikti informaciją apie aplinką, reikia pažymėti, kad 
nors peticijos pateikėjo teiginys yra labai bendras, iš peticijos teksto atrodytų, jog peticijos 
pateikėjas išsako abejonių dėl trūkumo pakankamos informacijos, kurią turėjo pateikti 
Lenkijos kompetentingos institucijos apie sprendimų aplinkos klausimais priėmimo procesą ir 
apie susijusių administracinių sprendimų priėmimą. Šiuo atžvilgiu Komisija norėtų atkreipti 
dėmesį į tai, kad PAV direktyvos 6 straipsnio 2 dalyje nurodoma, jog visuomenė viešais 
skelbimais arba kitomis atitinkamomis priemonėmis, pvz., elektroninėmis visuomenės 
informavimo priemonėmis, jei jos prieinamos, yra informuojama, inter alia, apie prašymą dėl 
leidimo vykdyti planuojamą veiklą, apie tai, kad projektui taikoma poveikio aplinkai 
vertinimo procedūra, ir apie visuomenės dalyvavimo priemones. Iš Lenkijos valdžios 
institucijų pateiktų paaiškinimų galima daryti išvadą, kad pagrindiniai PAV direktyvos 
6 straipsnio 2 dalies reikalavimai, susiję su aptariama investicija, buvo įvykdyti ir kad visa 
informacija, reikalaujama pagal šios direktyvos 6 straipsnio 2 dalį, buvo pranešta visuomenei 
(skelbimai įvairiose susijusiose savivaldybėse, skelbimai elektroninėmis visuomenės 
informavimo priemonėmis). 

Be to, pagal šios direktyvos 9 straipsnio 1 dalį kompetentingos institucijos įpareigojamos 
pranešti visuomenei apie sprendimo leisti vykdyti planuojamą veiklą turinį. Iš Lenkijos 
valdžios institucijų atsakymo aišku, kad direktyvos 9 straipsnio 1 dalies reikalavimai buvo 
įvykdyti, nes informacija apie priimtus su projektu susijusius sprendimus buvo pateikta 
visuomenei įprastu būdu (skelbimai įvairiose susijusiose savivaldybėse, skelbimai 
elektroninėmis visuomenės informavimo priemonėmis). Apibendrinant darytina išvada, kad 
Komisija nemano, jog Lenkijos valdžios institucijos nesilaikė pagrindinių direktyvos 
reikalavimų, susijusių su jų pareiga informuoti visuomenę apie sprendimų aplinkos klausimais 
priėmimo proceso pradžią arba sprendimo leisti vykdyti planuojamą veiklą priėmimą. 

– Buveinių direktyva – galimas neigiamas poveikis „Varšuvos kraštovaizdžio draustiniui“

Peticijos pateikėjas teigia, kad dėl dabartinės formos leidimo įgyvendinti šį investicijų 
projektą būtų pažeistas Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos (toliau – Buveinių direktyva) 2 straipsnis. 2 straipsnio 1 dalyje nurodomas 
direktyvos tikslas (pvz., šia direktyva siekiama padėti užtikrinti biologinę įvairovę, apsaugant 
natūralias buveines ir laukinę fauną bei florą europinėje valstybių narių teritorijoje). 
2 straipsnio 2 dalyje nurodomos priemonės, kurių turi būti imamasi pagal šią direktyvą ir 
kurios skirtos palaikyti ar atkurti gerą natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros rūšių 
apsaugos būklę. Direktyvos 2 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad taikant priemones pagal šią 
direktyvą atsižvelgiama į ekonominius, socialinius ir kultūrinius reikalavimus bei regionines 
ir vietines charakteristikas.

Remdamasi pateikta informacija, Komisija nustatė, kad nėra požymių, rodančių, jog 
aptariamo investicijų projekto atveju būtų pažeistas Buveinių direktyvos 2 straipsnis. 
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Dėl galimo neigiamo projekto poveikio „Varšuvos kraštovaizdžio draustiniui“, kuris, peticijos 
pateikėjo nuomone, prieštarautų Teisingumo Teismo praktikai, išdėstytai pirmiau minėtos 
Castro Verde bylos sprendime, Komisija norėtų pabrėžti šiuos dalykus. 
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje sakoma, kad „Bet kokiems planams ir projektams 
(…), galintiems reikšmingai paveikti (teritoriją) individualiai arba kartu su kitais planais arba 
projektais, turi būti atliekamas jų galimo poveikio teritorijai įvertinimas“. Direktyvos 
6 straipsnio 4 dalyje numatomos sąlygos, kuriomis suteikiamas išimtinis leidimas įgyvendinti 
projektą nepaisant jo poveikio teritorijai neigiamo įvertinimo. Castro Verde byloje 
Teisingumo Teismas nusprendė, kad plano arba projekto įgyvendinimas pagal minėtos 
direktyvos 6 straipsnio 4 dalį priklauso nuo sąlygos įrodyti, jog nėra alternatyvių sprendimų. 

Reikia pažymėti, kad kraštovaizdžio draustiniai yra valstybinės svarbos saugomos teritorijos, 
taigi procedūriniai reikalavimai, nustatyti Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 
tokioms teritorijoms netaikomi. Todėl akivaizdu, kad šioje peticijoje minimas projektas jokiu 
būdu nepatenka į bylos C-239/04 Castro Verde sprendimo, kurį nurodė peticijos pateikėjas, 
sritį. Dėl tos pačios priežasties nustatyta, kad nėra požymių, rodančių, jog leidimo įgyvendinti 
aptariamą investicijos projektą išdavimo procedūros metu buvo pažeistos 6 straipsnio 3 ir 
4 dalių nuostatos. 

– Kitos teisės nuostatos

Dėl kitų teisės aktų nuostatų, kurios, peticijos pateikėjo tvirtinimu, pažeidžiamos, Komisija, 
remdamasi turima informacija, nenustatė EB teisės aktų, susijusių su aptariamu investicijų 
projektu, pažeidimų. 

Išvados 

Kadangi peticijoje iškeltų klausimų atveju nebuvo nustatyta jokių EB teisės aktų pažeidimų 
arba, nustačius tokius klausimus, neatitikties problemos jau buvo išspręstos Komisijai 
įgyvendinant horizontalius veiksmus, Komisija neketina pradėti pažeidimo procedūros prieš 
Lenkiją pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 226 straipsnį.“


