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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

22.1.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0884/2007 dėl planuojamos greitkelio A2 atkarpos, kertančios 
Varšuvos priemiestį Ursinovą, kurią pateikė Lenkijos pilietė Danuta Cesarska 
Ursinovo aplinkos asociacijos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja protestuoja prieš Lenkijos valdžios institucijų planus nukreipti greitkelio 
A2, kuris galiausiai sujungs Lenkijos ir Vokietijos pasienį su Lenkijos ir Baltarusijos 
pasieniu, pratęsimą per Varšuvos priemiestį Ursinovą. Peticijos pateikėja taip pat pabrėžia, 
kad šis Varšuvos rajonas, vieta, kurioje susikerta daug greitkelių, jau dabar kenčia nuo eismo 
lygių, dėl kurių aplinkai tenka didžiulis krūvis. Kadangi kompetentingos institucijos 
neatsižvelgė į susirūpinusių gyventojų protestus, peticijos pateikėja prašo Europos Parlamentą 
įsikišti, kad būtų pakeistas greitkelio maršrutas ir užtikrintas ES aplinkos teisės aktų 
laikymasis vykdant šį greitkelio projektą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. vasario 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. birželio 18 d.

„Peticijoje pateikiami penki skundai dėl naujų kelių, kurie yra tarptautinių transporto 
koridorių dalis ir vadinami „Varšuvos transporto mazgu“, statybos Varšuvos apylinkėse.
Peticijos pateikėja minėtų skundų autorių vardu prašo skundus nagrinėti bendrai, nes jie visi 
susiję su strateginiu transporto maršrutų Varšuvos apylinkėse planavimu. Taigi peticiją sudaro 
šie skundai:
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 skundas Stowarzyszenie Sasiedzkie vardu dėl Varšuvos pietų aplinkkelio, kuris yra 
atkarpa nuo Opacz sankryžos iki oro uosto sankryžos;

 skundas dėl greitkelio A2 vietos Vilanovo rajone;
 skundas dėl Varšuvos pietų aplinkkelio atkarpos nuo Patriotow sankryžos iki Liublino

sankryžos;
 skundas Stowarzyszenie na rzecz obwodnicy vardu dėl atkarpos Armii Krajowej ir 

Torunės atkarpos modernizavimo;
 skundas dėl greitkelio S-8 atkarpos nuo Lazurowa gatvės iki Prymasa Tysiaclecia gatvės.

Peticijos pateikėja teigia, kad Lenkijos valdžios institucijos nusprendė įgyvendinti Varšuvos 
transporto mazgo „miesto“ variantą, kurio socialinis ir ekonominis poveikis yra nepalankesnis 
už projekto „užmiesčio“ variantą. Peticijos pateikėja pažymi, kad standartinės KD10 ir azoto 
dioksido koncentracijos Varšuvos apylinkėse jau dabar viršijamos ir kad oro kokybė dėl 
projekto gali dar labiau pablogėti.

Komisija neturi jokios informacijos apie šiuos projektus. Iš tikrųjų, tiek, kiek kompetencijos 
joms suteikta pagal atitinkamas Bendrijos nuostatas, valstybės narės yra atsakingos už 
projektų atranką, rengimą ir vykdymą savo teritorijoje ir už Komisijos informavimą apie tai.
Pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 211 straipsnį Komisijos vaidmuo yra užtikrinti, 
kad valstybės narės laikytųsi EB teisės. 

Remdamasi peticijos pateikėjos pateikta informacija Komisija kiekvieno minėto skundo 
atžvilgiu vertino, ar laikomasi EB direktyvų, ir visų pirma nagrinėjo bendrą visų minėtų 
projektų, kurie sudaro „Varšuvos transporto mazgo“ koncepciją, poveikį. 

Poveikio aplinkai vertinimo direktyva1 (PAV direktyva)

Peticijos pateikėjos minimi projektai gali patekti į PAV direktyvos I arba II priedą, taigi 
svarbi yra ši informacija:

 I priedo 7 punkto c papunktis: „keturių ir daugiau eilių naujo kelio tiesimas arba dviejų ir 
mažiau eilių kelio pertvarkymo (platinimo) darbai, kai numatoma praplatinti tokį kelią iki 
keturių ar daugiau eilių, jei tiesimas ar minėti darbai numatyti ne trumpesniame nei 10 km 
ilgio nenutrūkstamo kelio ruože“;

 II priedo 10 punkto e papunktis: „kelių tiesimas, uostų ir uostų įrengimų statyba, įskaitant 
žvejybos uostus (jei projektai neįtraukti į I priedą)“. 

Į direktyvos I priedą patenkantiems projektams PAV yra privalomas, o dėl į II priedą 
patenkančių projektų valstybės narės turi nuspręsti, išnagrinėjusios kiekvieną konkretų atvejį 
arba taikydamos ribines vertes ar kriterijus, ar projektas turi būti vertinamas dėl jo galimo 
didelio poveikio aplinkai, atsižvelgiant į direktyvos III priede nustatytus kriterijus (vadinamoji 
„atranka“). Jei valstybių narių valdžios institucijos nusprendžia, kad projektas greičiausiai 

                                               
1 Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (PAV direktyva), 
OL L 175, 1985 7 5) su pakeitimais, padarytais direktyvomis 97/11/EB (OL L 73, 1997 3 14) ir 2003/35/EB (OL L 156, 
2003 6 25, p. 17). 
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turės didelį poveikį aplinkai, turi būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas. Atliekant PAV 
vertinimą turi būti vertinamas ir tiesioginis, ir netiesioginis projektų poveikis, o 
aplinkosauginėje informacijoje, kurią kompetentingoms institucijoms teikia užsakovas, turi 
būti siūlomo projekto galimo didelio poveikio, prireikus įskaitant ir bendrą poveikį, 
aprašymas. Be to, vykdant PAV procedūrą turi būti rengiamos konsultacijos su visuomene ir 
kitomis institucijomis, kurios gali būti suinteresuotos dėl savo konkrečių aplinkos apsaugos 
pareigų, o priimant sprendimą dėl leidimo planuojamai ūkinei veiklai turi būti atsižvelgiama į 
minėtų konsultacijų rezultatus ir užsakovo kompetentingoms institucijoms pateiktą 
informaciją, kuri teikiama kaip PAV procedūros dalis. Galiausiai apie sprendimą suteikti 
leidimą planuojamai ūkinei veiklai arba jo nesuteikti turi būti pranešama visuomenei.

Remiantis peticijos pateikėjos pateikta informacija, atliktas trijų projektų PAV: Varšuvos 
pietų aplinkkelio atkarpa nuo Opacz sankryžos iki oro uosto sankryžos, Varšuvos pietų 
aplinkkelio atkarpa nuo Patriotow sankryžos iki Liublino sankryžos ir greitkelio S-8 atkarpa 
nuo Lazurowa gatvės iki Prymasa Tysiaclecia gatvės Varšuvoje. Peticijos pateikėja teigia, 
kad atliktas PAV pagrįstas nepatikimais duomenimis, tačiau tokia jos nuomonė niekaip 
nepagrįsta. Nepateikta jokios informacijos apie tai, ar vykdyta likusių dviejų projektų PAV 
procedūra.

Kalbant apie greitkelio S-8 atkarpos nuo Lazurowa gatvės iki Prymasa Tysiaclecia gatvės 
projektą, peticijos pateikėja teigia, kad priėmus sprendimą dėl vietos padaryta techninių kelio 
parametrų pakeitimų. Lenkijoje sprendimas dėl vietos priimamas tada, kai atliekamas PAV.
Pagal II priedo 13 punktą „bet kurių I ir II prieduose išvardytų ir jau įgyvendintų, 
įgyvendinamų ar leistų įgyvendinti projektų pakeitimas ar išplėtimas, galintis daryti 
reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai“ galimas tik atlikus atranką ir nustačius, ar techniniai 
parametrai turi didelį neigiamą poveikį aplinkai. Nėra informacijos, ar kompetentingos 
institucijos atliko tokią atranką.

Oro kokybė

Bendrosios nuostatos dėl oro kokybės vertinimo ir valdymo išdėstytos Pagrindų direktyvoje 
96/62/EB1, o konkrečios nuostatos dėl tam tikrų teršalų, įskaitant KD10, išdėstytos Pirmojoje 
papildomoje direktyvoje 1999/30/EB2. Pagal pastarąją direktyvą ribinės KD10 vertės tapo 
privalomos 2005 m. sausio 1 d. Ribinės azoto dioksido vertės taps privalomos tik 2010 m. 
sausio 1 d.3. 
Komisija iš Lenkijos gavo oficialaus vertinimo duomenis, ir jau pripažinta, kad KD10 ribos 
Varšuvos aglomeracijoje viršijamos. Tai, kiek viršijamos ribos, ir vidutinis 2005 ir 2006 m. 
lygis labai nepasikeitė. Taip pat pranešta apie dideles metines azoto dioksido koncentracijas, 
kurios gerokai viršija verčių vidurkį, pasiektiną 2010 m. Lenkijos valdžios institucijos 
parengė oro kokybės gerinimo planą ir nusiuntė jį Komisijai. Dėl į planą įtraukiamų 
priemonių nuspręsti turi kompetentingos valstybės narės institucijos. Pagal Direktyvos 

                                               
1 OL L 296, 1996 11 21, p. 55. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 
2003 10 31, p. 1). 
2 OL L 163, 1999 6 29, p. 41. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2001/744/EB 
(OL L 278, 2001 10 23, p. 35).
3 2008 m. balandžio 14 d. Bendrija priėmė naują Direktyvą dėl švaresnio oro Europoje (dar nepaskelbta), kuria 
bus pakeista Direktyva 96/62/EB ir jos papildomos direktyvos.
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96/62/EB 8 ir 11 straipsnius Komisija informuota apie planų ir programų įgyvendinimą ir 
reguliariai tikrina pasiektą pažangą, bet Komisija neturi galių prašyti, kad pagal tuos planus 
būtų imtasi konkrečių taršos mažinimo priemonių. 

Kalbant apie KD10 ribinių verčių nesilaikymą, 2007 m. spalio mėn. Komisija paprašė, kad 
susijusios valstybės narės pateiktų daugiau ir išsamesnės informacijos apie tai, kokių 
priemonių valstybės narės imasi toms ribinėms vertėms pasiekti. 

Dabar vyksta techninis tų raštų, įskaitant ir Lenkijos atsakymą, gautą 2008 m. sausio 17 d., 
vertinimas. Remdamasi tuo tyrimu Komisija nuspręs, ar reikia imtis tolesnių veiksmų. Tame 
sprendime taip pat bus atsižvelgta į naująją direktyvą dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio 
oro Europoje, kuri turėjo įsigalioti gegužės mėn. viduryje. Lenkijos valdžios institucijų 
atsakyme yra aiški nuoroda į transporto infrastruktūros plėtrą, įskaitant žiedinį kelią, kaip į 
būdą „racionalizuoti eismą“ ir taip prisidėti prie oro kokybės gerinimo. Tačiau ta nuoroda 
nėra pakankamai konkreti, kad būtų galima nustatyti teigiamą arba neigiamą aptariamo 
konkretaus projekto poveikį. 

Bet kokiu atveju Komisija tikisi, kad tokio masto infrastruktūros plėtra yra tinkamai 
atspindėta atitinkamame oro kokybės plane ir kad bus imtasi visų atitinkamų priemonių 
siekiant laikytis galiojančių ar ateityje galiosiančių oro kokybės ES ribinių verčių. 

Remiantis pateikta informacija šiuo metu negalima nustatyti PAV direktyvos pažeidimo. Jei 
peticijos pateikėja pateiktų išsamios informacijos, kuria remdamasi Komisija galėtų vertinti su 
minėta direktyva susijusius klausimus, Komisija galėtų tirti šį klausimą. 

Kokias priemones taikyti oro taršai mažinti, nuspręsti turi kompetentingos valstybių narių 
institucijos. Komisija, nagrinėdama padarytą pažangą ir oro taršos tendencijas, reguliariai 
tikrina, kaip įgyvendinami planai ir programos.

Kalbant apie Direktyvoje 1999/30/EB nustatytas ribines vertes, Komisija pažymi, kad 
Varšuvos aglomeracijoje ribinės KD10 vertės viršytos 2005 ir 2006 m. Komisija vertina 
Lenkijos pateiktą informaciją, susijusią su KD10 verčių viršijimu, ir, remdamasi tuo vertinimu 
ir naujosios oro kokybės direktyvos nuostatomis, imsis atitinkamų veiksmų.“ 

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. sausio 30 d.

„Papildoma informacija, kurią peticijos pateikėja pateikė 2008 m. rugsėjo mėn., yra susijusi 
su penkiais projektais, kurie sudaro „Varšuvos transporto mazgą“. Komisija nuodugniai 
įvertino pateiktą informaciją ir dėl kiekvieno iš tų projektų turi toliau pateiktų pastabų.

Greitkelis S-17 (vadinamasis Varšuvos rytų aplinkkelis)

Komisija nustatė, kad projektui buvo taikyta poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūra, 
kurią įgyvendinant atliktas platus vietovės variantų tyrimas, taip pat, kaip reikalaujama PAV 
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direktyvoje1, laikytasi pagrindinių PAV procedūros elementų. PAV procedūra užbaigta 
sprendimu dėl aplinkosaugos sąlygų, kurias 2007 m. spalio 19 d. išdavė Mazovijos vaivadija.

Greitkelio S-7 atkarpa nuo sankryžos su greitkeliu S-8

Mazovijos vaivadija dabar atlieka greitkelio S-7 PAV. Ši procedūra dar vyksta ir nėra 
įrodymų, kad nebus baigta pagal PAV direktyvos reikalavimus.

Greitkelio S-8 atkarpa nuo Konotopa ir greitkelio A-2 sankryžos iki Powazkowska sankryžos

Projektas padalytas į dvi atkarpas: pirmoji – nuo Konotopa ir A-2 greitkelio sankryžos iki 
Lazurowa sankryžos; antroji – nuo Lazurowa sankryžos iki Prymasa Tysiaclecia sankryžos. 
Užsakovas Mazovijos vaivadijai 2004 m. sausio 7 d. pateikė prašymą priimti sprendimą dėl 
pirmos kelio atkarpos vietos, o 2004 m. rugpjūčio 26 d. – dėl antros kelio atkarpos vietos. 
Todėl leidimo planuojamai ūkinei veiklai suteikimo pirmai kelio atkarpai procedūra pradėta 
dar neįsigaliojus Poveikio aplinkai vertinimo direktyvai (t. y. iki 2004 m. gegužės 1 d.). Todėl 
PAV direktyva šiuo atveju netaikoma, taigi negali būti nustatyta ir su tuo susijusių pažeidimų. 
Tačiau leidimo planuojamai ūkinei veiklai suteikimo antrai kelio atkarpai procedūra pradėta 
jau įsigaliojus direktyvai, todėl taikomos visos direktyvos nuostatos. 

Peticijos pateikėja teigia, kad į aplinkos apsaugos ataskaitą, kuri parengta prieš priimant 
sprendimą dėl vietos, neįtrauktas vietos alternatyvų vertinimas. Komisija norėtų pažymėti, 
kad informacija, kurią kompetentingoms institucijoms turi pateikti užsakovas, apima 
„pagrindinių užsakovo išnagrinėtų alternatyvų aprašymą, taip pat argumentuotą jo 
pasirinkimo priežasčių paaiškinimą, atsižvelgiant į poveikį aplinkai“. Kompetentingos 
nacionalinės institucijos turėtų atsižvelgti į konsultacijų rezultatus ir informaciją, pagal 5, 6 ir 
7 straipsnius (įskaitant alternatyvų aprašymą) surinktą priimant sprendimą dėl leidimo 
planuojamai ūkinei veiklai. Komisija susisieks su Lenkijos valdžios institucijomis siekdama 
išsiaiškinti pateiktą informaciją apie alternatyvias vietas ir kiek atsižvelgta į tą informaciją. 

Tuo klausimu, kad vykdant PAV procedūrą leidimo statyti kelius (įskaitant greitkelį S-8), 
kurie reguliuojami specialiu kelių aktu, išdavimo etape nebuvo viešųjų konsultacijų, Komisija 
norėtų peticijos pateikėją informuoti, kad ši nuostata neatitiko PAV direktyvos. Komisija šį 
elementą įtraukė į 2007 m. birželio 27 d. Pagrįstą nuomonę (pagal EB sutarties 226 straipsnį), 
nusiųstą Lenkijos Respublikai dėl netinkamo Direktyvos 85/337/EEB (su pakeitimais) 
perkėlimo į Lenkijos teisę, inter alia dėl suinteresuotosios visuomenės dalies (1 straipsnio 2 
dalis), informacijos visuomenei (6 straipsnio 2 dalis), veiksmingo dalyvavimo priimant 
sprendimus (6 straipsnio 4 dalis) ir teisės į peržiūrėjimą teisme (10a straipsnis). Šios 
pažeidimo procedūros rezultatas – Lenkijos valdžios institucijos parengė naują įstatymą, 
kuriuo perkeliami direktyvos reikalavimai, įskaitant nuostatas, susijusias su visuomenės 
dalyvavimu. Įstatymas įsigaliojo 2008 m. lapkričio 15 d. 

Kalbant apie tai, kad neatliktas greitkelio S-8 atkarpos Varšuvoje ir Varšuvos apylinkėse 

                                               
1 Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (PAV direktyva), 

OL L 175, 1985 7 5) su pakeitimais, padarytais direktyvomis 97/11/EB (OL L 73, 1997 3 14) ir 2003/35/EB (OL L 156, 
2003 6 25, p. 17). 
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strateginis aplinkos vertinimas, Komisija norėtų pažymėti, kad SAV direktyva1 taikoma 
planams ir programoms, kurie atitinka direktyvos 2 ir 3 straipsniuose nustatytas sąlygas. Jei 
greitkelio S-8 atkarpa Varšuvoje yra transporto plano ar programos, kuri atitinka direktyvos 2 
ir 3 straipsnio kriterijus, dalis, turi būti atliekamas tokio plano ar programos strateginis 
aplinkos vertinimas. Tokie pavieniai projektai kaip kelių tiesimas patenka į PAV direktyvos 
taikymo sritį.

Peticijos pateikėja teigia, kad vykdant kelio S-8 administracinę procedūrą neatsižvelgta į oro 
taršos sąlygas Varšuvoje, konkrečiau – į tai, kad viršijamos kietųjų dalelių (KD10) ir azoto 
dioksido vertės. Kalbant apie KD10, Komisija gavo panašų skundą dėl to, kad Varšuvos 
mieste oro tarša kietosiomis dalelėmis (KD10) viršija ribines vertes, nustatytas Direktyvos 
1999/30/EB2 III priede. Europos Komisija pateikė du raštus, kuriuose prašoma, kad Lenkija 
pateiktų paaiškinimus dėl priemonių, kurių imtasi siekiant pagerinti padėtį. Taip pat reikėtų 
pažymėti, kad 2008 m. birželio 11 d. įsigaliojo naujoji direktyva (2008/50/EB)3, kuria 
reglamentuojama oro kokybė. Naujojoje direktyvoje valstybėms narėms leidžiama pranešti 
apie pratęstą kai kurių direktyvoje nustatytų ribinių verčių taikymo terminą. Lenkija pareiškė 
norą pasinaudoti direktyvoje nustatyta leidžiančia nukrypti nuostata ir 2008 m. spalio 31 d. 
rašte paprašė leisti taikyti tą nuostatą. Pagal direktyvą Komisija turi devynis mėnesius 
pranešimui vertinti; pranešimui taikoma nemažai sąlygų, įskaitant oro kokybės plano, iš kurio 
matyti, kaip bus pasiekta, kad būtų laikomasi ribinių verčių, parengimą.

Kalbant apie tai, kad neatsižvelgta į oro taršą azoto dioksidu, galiojančios Oro kokybės 
direktyvos 1999/30/EB II priede (naujosios direktyvos XI priedas) reikalaujama, kad 
valstybės narės nuo 2010 m. sausio 1 d. laikytųsi ribinių azoto dioksido verčių, siekiant 
saugoti žmonių sveikatą. Todėl Europos Komisija negali imtis veiksmų, kuriais būtų siekiama 
iki tos dienos kontroliuoti vertes.

Kalbant apie stebėjimo vietų išdėstymą, naujoje oro kokybės direktyvoje (taip pat ir senojoje 
Direktyvoje 1999/30/EB) nustatyti kriterijai, kuriais remiantis nustatomas mažiausias mėginių 
ėmimo vietų, kurios turi būti kiekvienoje zonoje ar aglomeracijoje (V priedas), skaičius ir jų 
išdėstymo kriterijai (III priedas). Mėginių, tiriamų siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, ėmimo 
vietos išdėstomos taip, kad jose būtų galima gauti duomenis apie zonose ir aglomeracijose 
esančias teritorijas, kuriose yra didžiausia teršalų koncentracija, galinti daryti tiesioginį arba 
netiesioginį poveikį gyventojams, taip pat taršos lygius kitose zonų ir aglomeracijų 
teritorijose, kurios yra laikomos tipinėmis pagal poveikį visiems gyventojams. Remiantis 
oficialiais duomenimis, kuriuos Lenkija pateikė Komisijai, Varšuvos aglomeracijoje yra 
šešios mėginių ėmimo vietos, kuriose matuojamas azoto dioksidas (NO2); vienuolika mėginių 
ėmimo vietų, kuriose matuojamos kietosios dalelės (KD10); ir dvi mėginių ėmimo vietos, 
kuriose matuojamos KD2.5. Toks mėginių ėmimo vietų skaičius atitinka teisės aktuose 
nustatytą prievolę – reikalaujama, kad aglomeracijose, kuriose gyventojų skaičius yra 1,5–
2 mln., būtų bent penkios NO2 mėginių ėmimo vietos ir septynios (bendras PM10 ir PM2.5

                                               
1 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų 

pasekmių aplinkai vertinimo (SAV direktyva) (OL L 197, 2001 7 21, p. 30).
2 1999 m. balandžio 22 d. Tarybos direktyva 1999/30/EB dėl sieros dioksido, azoto dioksido, azoto oksidų, 

kietųjų dalelių ir švino ribinių verčių aplinkos ore (OL L 163, 1999 6 29, p. 41).
3 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir 

švaresnio oro Europoje (OL L 152, 2008 6 11, p. 1).
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mėginių ėmimo vietų skaičius) kietųjų dalelių ėmimo vietos. Siekiant veiksmingai įvertinti 
oro kokybę zonų ir aglomeracijų teritorijose, pačios valstybės narės turi nustatyti tinkamas 
mėginių ėmimo vietas ir užtikrinti, kad būtų bent viena foninę miesto taršą matuojanti stotis ir 
viena eismo taršą matuojanti stotis. Remdamasi turimais duomenimis Europos Komisija 
negali nustatyti jokio ES teisės aktų pažeidimo.

Greitkelis A-2 Mazovijos vaivadijoje

Peticijos pateikėja teigia, kad greitkelis nuo Lodzės vaivadijos iki Konotopa sankryžos 
padalytas į keturias atkarpas, taigi priimti keturi sprendimai dėl vietos ir taikytos keturios 
skirtingos PAV procedūros. Peticijos pateikėja teigia, kad taikant PAV procedūras 
neatsižvelgta į bendrą greitkelio poveikį aplinkai. Komisija susisieks su Lenkijos valdžios 
institucijomis ir ištirs, kaip vertintas bendras greitkelio poveikis.

„Varšuvos transporto mazgo tvaraus vystymosi, susijusio su I, II ir IV europiniais koridoriais, 
išankstinė galimybių studija“ bendrai finansuota iš ISPA lėšų (2000/PL/P/PA/002). Nėra 
prievolės pagal EB direktyvas rengiant tokią studiją atlikti PAV ar SAV.

Greitkelis S-2 nuo Konotopa sankryžos iki greitkelio A-2 ir Liublino sankryžos (vadinamasis 
Varšuvos pietų aplinkkelis)

Peticijos pateikėja teigia, kad projektas padalytas į 3 dalis ir kad pirmoms dviem kelio 
atkarpoms (t. y. pirmai atkarpai: Konotopa sankryža–oro uosto sankryža ir antrai atkarpai: oro 
uosto sankryža–Pulawska sankryža) netaikyta PAV procedūra. Komisija susisieks su Lenkijos 
valdžios institucijomis ir ištirs projekto padalijimo priežastis ir ar laikytasi PAV direktyvos 2 
straipsnio kartu su 4 straipsnio 1 dalimi ir 5–9 straipsniais.

Išvados

Remdamasi pateikta informacija apie Varšuvos rytų aplinkkelį ir greitkelį S-7 Komisija neturi 
priežasties teigti, kad šių projektų atžvilgiu netinkamai taikomi ES teisės aktai. 

Kalbant apie tris likusius projektus (greitkelis A-2 Mazovijos vaivadijoje; greitkelis S-8 nuo 
Lazurowa sankryžos iki Prymasa Tysiaclecia sankryžos; ir greitkelis S-2 nuo Konotopa
sankryžos iki Liublino sankryžos) Komisija paprašys Lenkijos valdžios institucijų pateikti 
papildomos informacijos, kad galėtų ištirti peticijos pateikėjos keliamus klausimus.“ 

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. liepos 7 d.

„2008 m. gruodžio 4 d. Komisija nusiuntė raštą Lenkijos aplinkos ministerijai ir paprašė 
pateikti informaciją, susijusią su toliau nurodytų projektų atitiktimi PAV direktyvai: 

 greitkelis A-2 Mazovijos vaivadijoje; 
 greitkelis S-8 nuo Lazurowa sankryžos iki Prymasa Tysiaclecia sankryžos; ir 
 greitkelis nuo Konotopa sankryžos iki Liublino sankryžos. 

Atsakymą į minėtą raštą Komisija gavo 2009 m. gegužės 15 d. Su Lenkijos atsakymu pateikta 
daug dokumentų, įskaitant aplinkos apsaugos ataskaitų ir administracinių sprendimų kopijas.
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Komisija vertina atsakymą ir dokumentus ir informuos Peticijų komitetą apie vertinimo 
rezultatus.“ 

6. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Komisija įvertino 2009 m. gegužės 15 d. Lenkijos valdžios institucijų pateiktą atsakymą ir 
dokumentus dėl toliau išvardytų projektų atitikties PAV direktyvai1:

 greitkelis A-2 Mazovijos vaivadijoje; 
 greitkelis S-8 nuo Lazurowa sankryžos iki Prymasa Tysiaclecia sankryžos; ir 
 greitkelis nuo Konotopa sankryžos iki Liublino sankryžos. 

Toliau pateikiamos Komisijos vertinimo išvados.

Greitkelis A-2 Mazovijos vaivadijoje

Kalbant apie peticijos pateikėjos teiginį, kad greitkelio trasa nuo sienos su Lodzės vaivadija 
iki Konotopa sankryžos padalyta į keturias atkarpas ir kad neatliktas bendras greitkelio 
poveikio aplinkai vertinimas, Komisija nenustatė jokio PAV direktyvos pažeidimo. Iš 
Lenkijos pateiktų paaiškinimų matyti, kad greitkelis padalytas ir kad dėl jo atkarpų priimti 
keturi sprendimai dėl vietos. Tačiau nors greitkelis dėl techninių priežasčių padalytas, yra tik 
viena aplinkos apsaugos ataskaita, kuri apima visą projektą nuo Lodzės vaivadijos sienos iki 
Konotopa sankryžos ir kurioje vertinamas viso projekto poveikis. Šia aplinkos apsaugos 
ataskaita naudotasi per PAV procedūras, atliktas prieš priimant minėtus sprendimus dėl vietų. 
Be to, aplinkos apsaugos ataskaita, kuri parengta kitame leidimo suteikimo procedūros etape 
(t. y. sprendimo dėl aplinkosaugos sąlygų), taip pat apima visą greitkelį.

Greitkelis S-8 nuo Lazurowa sankryžos iki Prymasa Tysiaclecia sankryžos

Pirmiausia Komisija norėtų pažymėti, kad sprendimo dėl vietos priėmimo procedūra projekto 
atžvilgiu pradėta 2004 m. rugpjūčio 26 d. Kadangi valstybės narės privalėjo perkelti 
Direktyvos 2003/35/EB pakeitimus iki 2005 m. birželio 25 d., tos direktyvos nuostatos šiam 
projektui netaikomos.

Kalbant apie peticijos pateikėjos tvirtinimą, kad aplinkos apsaugos ataskaitoje, parengtoje 
prieš priimant sprendimą dėl vietos, nėra alternatyvų, Komisija nustatė, kad į aplinkos 
apsaugos ataskaitą įtraukta nuoroda į ankstesnę studiją, parengtą 2000 m. (Lyginamasis 
techninis nacionalinių kelių Nr. 2 ir Nr. 17 vakarų išvažiavimo kelių Poznanės kryptimi 
variantų tyrimas). Šioje studijoje analizuoti du kelių vietos variantai: 1 variantas –
nepertraukiama AK trasa kelių koridoriuje, įtrauktame į Varšuvos miesto plėtros planą; 2 
variantas – į vakarus nuo Konotopa ir toliau koridoriaus NS trasa, kaip pasiūlyta Varšuvos 
plėtros sąlygų ir krypčių analizėje. Remdamasis šios studijos rezultatais, užsakovas pasirinko 
1 plėtros variantą, o priimant sprendimą dėl vietos parengtoje aplinkos apsaugos atskaitoje 

                                               
1 Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (PAV direktyva), 
OL L 175, 1985 7 5) su pakeitimais, padarytais direktyvomis 97/11/EB (OL L 73, 1997 3 14) ir 2003/35/EB (OL L 156, 
2003 6 25, p. 17). 
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vertinamas šio varianto poveikis aplinkai. Kaip minėta ankstesniuose raštuose, Komisija 
norėtų pabrėžti tai, kad Direktyvos 85/337/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 
97/11/EB, 5 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad užsakovas pateiktų „pagrindinių užsakovo 
išnagrinėtų alternatyvų aprašymą, taip pat argumentuotą jo pasirinkimo priežasčių 
paaiškinimą, atsižvelgiant į poveikį aplinkai“. Komisijos nuomone, atrodo, kad į aplinkos 
apsaugos ataskaitą įtraukta informacija atitinka reikalavimą, t. y. yra alternatyvų aprašymas ir 
1 varianto pasirinkimo priežasčių paaiškinimas, taigi negalima nustatyti, kad būtų nesilaikoma 
direktyvos reikalavimų.

Kalbant apie tai, kad sprendime dėl vietos nėra informacijos, kaip atsižvelgta į pastabas, 
pateiktas per konsultacijas su visuomene, ir kalbant apie tariamą direktyvos 8 straipsnio 
pažeidimą, Komisija remdamasi Lenkijos valdžios institucijų pateiktais dokumentais 
nenustatė jokio pažeidimo. Reikėtų pabrėžti, kad Direktyvos 85/337/EEB su pakeitimais, 
padarytais Direktyva 97/11/EB, 8 straipsnyje reikalaujama, kad priimant sprendimą dėl 
leidimo planuojamai ūkinei veiklai vykdyti turi būti atsižvelgta į konsultacijų rezultatus. Be 
to, 9 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad priėmus sprendimą dėl leidimo planuojamai ūkinei 
veiklai vykdyti, kompetentingos institucijos privalo, be visa kita, užtikrinti, kad visuomenei 
būtų prieinama ši informacija: „sprendimo turinys ir visos su juo susijusios sąlygos“ ir 
„pagrindinės priežastys ir svarstymai, kuriais buvo remiamasi priimant sprendimą“. Iš tikrųjų, 
sprendime dėl vietos teigiama, kad kompetentinga institucija sudarė sąlygas dalyvauti 
visuomenei ir vykdant procedūros metu pateiktas pastabas. Be to, sprendimas ir jo turinys 
pateikti susipažinti visuomenei. Todėl atrodo, kad atliekant sprendimo dėl vietos procedūrą 
Direktyvos 85/337/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB, 8 straipsnio ir 9 
straipsnio 1 dalies reikalavimų laikytasi.

Kalbant apie tvirtinimą, kad projektas pakeistas po to, kai priimtas sprendimas dėl vietos, 
Lenkijos valdžios institucijų pateiktuose dokumentuose patvirtinama, kad iš tikrųjų tam tikri 
techniniai kelio parametrai projekte, kuriam suteiktas statybos leidimas, pakeisti (pvz., 
pradžioje sprendime dėl vietos planuotas 2x2 juostų skaičius statybos leidime pakeistas 2x4 
juostų skaičiumi paskutinėje 700 km atkarpoje prieš Prymasa Tysiaclecia sankryžą).
Remiantis į aplinkos apsaugos ataskaitą, parengtą 2005 m. birželio mėn., įtraukta informacija, 
per statybos leidimo procedūrą juostų skaičius pakeistas tam, kad pakaktų vietos visam 
numatytam eismui. Šis pakeitimas nereiškia, kad bus išplėstos projekto kraštinės, todėl 
pataisyti sprendimą dėl vietos nereikėjo. Svarbu pažymėti, kad projekto atžvilgiu PAV 
procedūra atlikta du kartus: t. y. pirmiausia sprendimo dėl vietos etape ir vėliau statybos 
leidimo etape. Aplinkos apsaugos ataskaitoje, parengtoje atliekant statybos leidimo procedūrą, 
dar kartą įvertintas projekto poveikis aplinkai ir atsižvelgta į naują informaciją, kuri gauta 
rengiant projektą, pavyzdžiui, didesnis juostų skaičius paskutinėje kelio atkarpoje. Todėl 
atliktas iš dalies pakeisto projekto poveikio aplinkai vertinimas ir Komisija negali nustatyti, 
kad šiuo atžvilgiu nesilaikyta Direktyvos 85/337/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 
97/11/EB.

Kalbant apie kietųjų dalelių (KD10) ir azoto dioksido verčių viršijimą Varšuvoje, Komisija 
norėtų pabrėžti, kad šis klausimas tiesiogiai nesusijęs su leidimo išdavimu šiam konkrečiam 
kelio projektui. 

Greitkelis S-2 nuo Konotopa sankryžos iki Liublino sankryžos  
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Kalbant apie teiginį, kad projektas padalytas į tris atkarpas ir kad neatlikta pirmųjų dviejų 
atkarpų (nuo Konotopa sankryžos iki oro uosto sankryžos ir nuo oro uosto sankryžos iki 
Pulavų sankryžos) poveikio aplinkai vertinimo procedūra, Komisija, remdamasi Lenkijos 
valdžios institucijų pateiktais dokumentais, nenustatė jokių PAV direktyvos pažeidimų. Iš 
Lenkijos valdžios institucijų atsiųstų paaiškinimų matyti, kad nors greitkelis dėl techninių 
priežasčių padalytas į tris dalis, sprendimo dėl vietos priėmimo etape parengta viena aplinkos 
apsaugos ataskaita, kurioje vertinamas viso greitkelio S-2 nuo Konotopa sankryžos iki Pulavų 
sankryžos poveikis. Šia ataskaita naudotasi atliekant PAV procedūrą sprendimo dėl vietos 
priėmimo etape. Be to, atkarpos oro uostas–Pulavai ir atkarpos Konotopa–oro uostas PAV 
procedūra taip pat atlikta aplinkos apsaugos sprendimo priėmimo etape. Atkarpos Pulavskai–
Liublinas PAV procedūra dar vykdoma. Taigi, nors projektas padalytas į atkarpas, kiekvienos 
atkarpos PAV atliktas ir apsvarstytas bei įvertintas bendras poveikis. Todėl Komisija 
nenustatė PAV direktyvos pažeidimo. 

Remdamasi Lenkijos valdžios institucijų parengta informacija, Komisija nenustatė jokio PAV 
direktyvos pažeidimo, susijusio su trimis minėtais kelių projektais. 

Lenkijos pranešimas dėl KD10 ir NO2 verčių viršijimo Varšuvoje tiesiogiai nesusijęs su 
leidimų suteikimo minėtiems projektams procedūromis.“ 


