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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0884/2007, ko Ursinovas Vides asociācijas vārdā iesniedza 
Polijas valstspiederīgā Danuta Cesarska, par plānoto A2 maģistrāles daļu caur 
Varšavas priekšpilsētu Ursinovu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret Polijas iestāžu plāniem virzīt A2 maģistrāles 
pagarinājumu, kas galu galā savienos Polijas–Vācijas robežu ar Polijas–Baltkrievijas robežu, 
caur Varšavas priekšpilsētu Ursinovu. Viņa arī atzīmē, ka šī Varšavas teritorija —
sazarojums, kurā tiekas daudzas maģistrāles, — jau cieš no satiksmes līmeņiem, kas rada 
milzīgu spriedzi videi. Tā kā kompetentās iestādes nav ņēmušas vērā to pilsoņu protestus, 
kurus tas ietekmē, lūgumraksta iesniedzēja aicina Eiropas Parlamentu iejaukties, lai mainītu 
maģistrāles maršrutu, un nodrošināt to, ka ES vides tiesību akti tiek ievēroti saistībā ar šo 
maģistrāles projektu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 15. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 18. jūnijā

„Lūgumrakstā ietvertas piecas sūdzības attiecībā uz jaunu ceļu, kas veidos starptautiskā 
transporta koridora daļu Varšavas teritorijā, tā saucamo „Varšavas Transporta mezglu”, 
izbūvi. Lūgumraksta iesniedzēja augstāk minēto sūdzību autoru vārdā lūdz sūdzību kopēju 
izvērtējumu, jo tās visas attiecas uz transporta maršrutu stratēģisko plānošanu Varšavas 
teritorijā. Lūgumrakstā ietvertas šādas sūdzības:
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 „Stowarzyszenie Sasiedzkie” vārdā iesniegtā sūdzība par Varšavas dienvidu apvedceļu 
posmā no Opacz ceļu mezgla līdz Lotnisko ceļu mezglam;

 Sūdzība par maģistrāles A2 atrašanās vietu Wilanow rajonā;
 Sūdzība par Varšavas dienvidu apvedceļu posmā no Patriotow ceļu mezgla līdz Ļubļinas 

ceļu mezglam;
 „Stowarzyszenie na rzecz obwodnicy” vārdā iesniegtā sūdzība par Armii Krajowej un 

Torunska ceļu modernizāciju;
 Sūdzība par ātrgaitas automaģistrāli S-8 posmā no Lazurova ielas līdz Prymasa

Tysiaclecia ielai.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Polijas varas iestādes nolēma ieviest Varšavas 
Transporta mezgla „pilsētas” versiju, kam ir sociāli un ekonomiski nelabvēlīgāka ietekme 
nekā „ārpus pilsētas” projekta versijai. Lūgumraksta iesniedzēja atzīmē, ka PM10 un slāpekļa 
dioksīda koncentrācijas pieļaujamie standarti Varšavas teritorijā jau ir pārsniegti un ka 
projekts var pasliktināt gaisa kvalitāti.

Komisijas rīcībā nav informācijas par šiem projektiem. Tā tiešām ir dalībvalstu atbildība 
izvēlēties, sagatavot un īstenot projektus savā teritorijā saskaņā ar kompetenču dalījumu, kas 
ir ietverts attiecīgajos Kopienas noteikumos, un atbilstoši informēt Komisiju. Saskaņā ar 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 211. pantu Komisijas loma ir pārliecināties, ka 
dalībvalstis ievēro EK likumus.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, Komisija atsevišķi izvērtēja 
katru no augstāk minētajām sūdzībām, aplūkojot to atbilstību EK direktīvām un īpaši izvērtēja 
visu augstāk minēto „Varšavas Transporta mezglu” veidojošo projektu kopējo ietekmi.

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) direktīva 1

Uz lūgumraksta iesniedzējas minētajiem projektiem var attiecināt šādus IVN Direktīvas I un 
II pielikuma punktus:

 I pielikuma 7. punkta c) apakšpunkts „jauna četru joslu ceļa būve vai esošo divu vai 
mazāk joslu ceļu joslu pārdalīšana un/vai ceļu paplašināšana tā, lai nodrošinātu četras vai 
vairāk joslas, ja šāds jauns ceļš vai pārgrupēta un/vai paplašināta ceļa daļa ir 10 km vai 
vairāk nepārtrauktā garumā”;

 II pielikuma 10. punkta e) apakšpunkts „ceļu, ostu būve, to skaitā zvejniecības ostu būve 
(projekti, kas nav iekļauti I pielikumā)”;

Direktīvas I pielikuma projektiem saistošs ir IVN; savukārt attiecībā uz II pielikuma 
projektiem dalībvalstīm ir jānosaka vai nu ar gadījumu izpētes palīdzību vai arī saskaņā ar 
standartiem un kritērijiem, vai projekts ir jāizvērtē tā iespējami nozīmīgās ietekmes uz vidi 
dēļ, ņemot vērā attiecīgos direktīvas III pielikumā noteiktos izvēles kritērijus (tā saucamo 
                                               
1 Padomes Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN 
Direktīva) (OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.), kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK (OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.) un 
ar Direktīvu 2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.).
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„pārbaudi”). Ja dalībvalstu varas iestādes atzīst, ka projektam ir iespējami nozīmīga ietekme 
uz vidi, ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums. Kad ir veikts IVN, ir jāizklāsta gan tiešā, gan 
netiešā projekta ietekme, un vides informācijai, ko atbildīgā persona sniedz kompetentajām 
iestādēm, ir jāietver iespējami nozīmīgo ierosinātā projekta seku apraksts, iekļaujot, kad tas ir 
būtiski, kopējās ietekmes aprakstu. Bez tam IVN procedūrā ir jānotiek konsultācijām ar 
sabiedrību un citām institūcijām, kuras varētu būt iespējami ieinteresētas savas īpašās ar vidi 
saistītās atbildības dēļ, un lēmumā par projekta atbalstīšanu vajadzētu ņemt vērā iepriekš 
minēto konsultāciju iznākumu un informāciju, ko atbildīgā persona ir sniegusi kompetentajām 
iestādēm kā daļu no IVN procedūras. Visbeidzot lēmums par projekta īstenošanas atļaušanu 
vai aizliegšanu ir jādara pieejams sabiedrībai.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju IVN direktīva ir saistoša šādiem trim 
projektiem: Varšavas dienvidu apvedceļš posmā no Opacz ceļu mezgla līdz Lotnisko ceļu 
mezglam, Varšavas dienvidu apvedceļš posmā no Patriotow ceļu mezgla līdz Ļubļinas ceļu 
mezglam un ātrgaitas automaģistrāle S-8 posmā no Lazurova ielas līdz Prymasa Tysiaclecia
ielai. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka IVN ir balstīti uz neuzticamiem datiem, tomēr 
viņas viedoklis nav pierādīts. Nav informācijas par to, vai pārējiem diviem projektiem ir 
veikta IVN procedūra.

Attiecībā uz ātrgaitas automaģistrāles S-8 posmā no Lazurova ielas līdz Prymasa Tysiaclecia
ielai projektu lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka ceļa tehniskie parametri tika mainīti pēc 
lēmuma par atrašanās vietu pieņemšanas. Polijā lēmums par atrašanās vietu tiek pieņemts pēc 
IVN veikšanas. Saskaņā ar II pielikuma 13. punktu „jebkādas izmaiņas vai papildinājumus 
projektos, kas uzskaitīti I vai II pielikumā, kas jau ir apstiprināti, paveikti vai ir veikšanas 
procesā un kam var būt būtiska nelabvēlīga ekoloģiska ietekme” vajadzētu pārbaudīt, lai 
noteiktu, vai izmaiņām tehniskajos parametros ir nelabvēlīga ietekme uz vidi. Nav 
informācijas, vai kompetentās iestādes šādu pārbaudi ir veikušas.

Gaisa kvalitāte

Vispārējie nosacījumi gaisa kvalitātes izvērtēšanai un vadībai ir ietverti 
Pamatdirektīvā 96/62/EK 1, kamēr īpaši nosacījumi par noteiktu piesārņotāju iekļaušanu PM10
ir ietverti pirmajā Meitas direktīvā 1999/30/EK 2. Saskaņā ar pēdējo direktīvu PM10
pieļaujamā robeža kļuva saistoša 2005. gada 1. janvārī. Slāpekļa dioksīda pieļaujamā robeža 
nebūs saistoša līdz 2010. gada 1. janvārim 3.
Komisija ir saņēmusi oficiālus izvērtējuma datus no Polijas, un jau ir atzīta PM10 pārsniegšana 
Varšavas pilsētā. Būtisku izmaiņu pārsniegto rādītāju skaitā un vidējos līmeņos, salīdzinot ar 
2005. un 2006. gadu, nav. Ir atzīts, ka pašreizējā slāpekļa dioksīda koncentrācijas gada norma 
ievērojami pārsniedz pieļaujamo robežu 2010. gadā. Polijas varas iestādes ir sagatavojušas 
gaisa kvalitātes uzlabošanas plānu un nosūtījušas to Komisijai. Dalībvalsts kompetento 

                                               
1 OV L 296, 21.11.1996., 55. lpp. Direktīva, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 
1. lpp.).
2 OV L 163, 29.6.1999, 41. lpp. Direktīva, kas grozīta ar Komisijas lēmumu 2001/744/EK (OV L 278, 
23.10.2001., 35. lpp.).
3 2008. gada 14. aprīlī Kopiena ir pieņēmusi jaunu Direktīvu par tīrāku gaisu Eiropai (vēl nav publicēta), kas 
aizstās Direktīvu 96/62 un tās Meitas direktīvas.
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institūciju ziņā ir pieņemt lēmumus par pasākumiem, kādi tiks iekļauti plānā. Saskaņā ar 
Direktīvas 96/62/EK 8. un 11. pantu Komisija ir informēta par plānu un programmu ieviešanu 
un regulāri pārbauda tās gaitu, tomēr Komisija nav tiesīga lūgt, lai šo plānu ietvaros tiktu 
veikti īpaši piesārņojuma mazināšanas pasākumi.

Kas attiecas uz nesakritību ar PM10 pieļaujamo robežu, Komisija lūdza iesaistītās dalībvalstis 
2007. gada oktobrī sniegt plašāku un detalizētāku informāciju attiecībā uz pasākumiem, ko tās 
veic, lai šīs pieļaujamās robežas nepārsniegtu.

Šobrīd notiek vēstuļu atbilžu tehniskais izvērtējums, ieskaitot atbildi no Polijas, kas tika 
saņemta 2008. gada 17. janvārī. Pamatojoties uz šo analīzi, Komisija izlems par tālāko 
nepieciešamo rīcību. Šajā lēmumā tiks ņemta vērā arī jaunā direktīva par apkārtējā gaisa 
kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai, kurai bija jāstājas spēkā maija vidū. Polijas varas iestāžu 
atbilde ietver izsmeļošu transporta infrastruktūras attīstības aprakstu, tai skaitā atsauci uz 
apvedceļu kā „satiksmes racionalizācijas” veidu un tādējādi arī ieguldījumu gaisa kvalitātes 
uzlabošanā. Tomēr tas nav tik precīzs, lai būtu iespējams noteikt attiecīgā projekta ietekmi, 
pozitīvu vai negatīvu.

Komisija sagaida, ka jebkurā gadījumā šāda apjoma infrastruktūras attīstībai ir jābūt atbilstoši 
atspoguļotai attiecīgajā gaisa kvalitātes plānā un ka visi attiecīgie pasākumi ir jāveic tā, lai 
panāktu atbilstību pašreiz un turpmāk noteiktajām gaisa kvalitātes pieļaujamajām robežām.

Pamatojoties uz sniegto informāciju, šobrīd nevar noteikt IVN Direktīvas pārkāpumu. Ja 
lūgumraksta iesniedzēja sniegtu detalizētu informāciju, dodot iespēju Komisijai izvērtēt 
strīdīgos jautājumus saistībā ar iepriekš minēto direktīvu, Komisija spētu izpētīt šo lietu.

Dalībvalstu kompetento iestāžu ziņā ir pieņemt lēmumus par piemērojamajiem pasākumiem 
gaisa piesārņojuma mazināšanai. Komisija regulāri pārbauda šo plānu un programmu 
ieviešanu, sekojot līdzi attīstībai un gaisa piesārņojuma tendencēm.

Kas attiecas uz Direktīvā 1999/30/EK noteiktajām pieļaujamajām robežām, Komisija norāda, 
ka Varšavas pilsētā PM10 pieļaujamās robežas tika pārsniegtas 2005. un 2006. gadā. Komisija 
izvērtē Polijas sniegto informāciju attiecībā uz PM10 pārsniegšanu un, balstoties uz 
izvērtējumu un jauno direktīvu par gaisa kvalitātes nosacījumiem, atbilstoši rīkosies.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī

„Lūgumraksta iesniedzējas 2008. gada septembrī iesniegtā papildu informācija attiecas uz 
pieciem projektiem, kas veido „Varšavas Transporta mezglu”. Komisija rūpīgi izvērtēja 
iesniegto informāciju, un tai par katru no šiem projektiem ir šādi komentāri.

Ātrgaitas automaģistrāle S-17 (tā sauktais Varšavas austrumu apvedceļš) 

Komisija konstatēja, ka tika īstenota projekta ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra, 
kuras ietvaros tika veikta plaša atrašanās vietas iespēju analīze un ņemti vērā galvenie IVN 
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procedūras elementi atbilstoši IVN direktīvas 1 prasībām. IVN procedūra tika pabeigta ar 
Mazovijas vojevodistes 2007. gada 19. oktobrī izdotu lēmumu par vides apstākļiem.

Ātrgaitas automaģistrāle S-7 no ceļu mezgla ar ātrgaitas automaģistrāli S-8

Mazovijas vojevodiste šobrīd veic ātrgaitas automaģistrāles S-7 IVN. Šī procedūra joprojām 
notiek, un nav pierādījumu par to, ka tā netiks pabeigta saskaņā ar IVN direktīvas prasībām.

Ātrgaitas automaģistrāle S-8 no „Konotopa” ceļu mezgla ar autoceļu A-2 līdz 
„Powazkowska” ceļu mezglam

Projekts ir sadalīts divās daļās: I — no „Konotopa” ceļu mezgla ar autoceļu A-2 līdz 
„Lazurova” ceļu mezglam, un II — no „Lazurova” ceļu mezgla līdz „Prymasa Tysiaclecia” 
ceļu mezglam. Atbildīgā persona 2004. gada 7. janvārī iesniedza Mazovijas vojevodistes
lēmuma pieprasījumu par atrašanās vietu attiecībā uz ceļa I daļu un 2004. gada 26. augustā —
attiecībā uz tā II daļu. Tādējādi attīstības saskaņošanas procedūra ceļa I daļai tika uzsākta 
pirms Direktīvas par ietekmi uz vidi stāšanās spēkā Polijā (t.i., 2004. gada 1. maijā). Tādējādi 
IVN direktīva šajā gadījumā nav piemērojama un saistībā ar to nav konstatējami pārkāpumi. 
Tomēr attiecībā uz ceļa II daļu attīstības saskaņošanas procedūra tika uzsākta pēc direktīvas 
stāšanās spēkā, un tāpēc tā ir pilnībā piemērojama.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka pirms lēmuma par atrašanās vietu pieņemšanas 
sagatavotais vides ziņojums neietvēra atrašanās vietas alternatīvo novērtējumu. Komisija 
vēlētos atzīmēt, ka informācijā, kas atbildīgajai personai ir jāiesniedz kompetentajām 
iestādēm, jāietver „īss to galveno alternatīvu apraksts, kuras izpētījusi atbildīgā persona, un 
viņa izvēles galvenā iemesla norādījums, ņemot vērā ekoloģisko ietekmi”. Atbildīgajām valsts 
iestādēm attīstības saskaņošanas procedūras ietvaros būtu jāņem vērā apspriežu rezultāti un 
apkopotā informācija saskaņā ar 5., 6. un 7. pantu (ieskaitot alternatīvu aprakstu). Komisija 
sazināsies ar Polijas varas iestādēm, lai noskaidrotu iesniegto informāciju par alternatīvajām 
atrašanās vietām un to, kādā mērā informācija šajā jautājumā tika ņemta vērā.

Attiecībā uz sabiedriskās apspriešanas neesamību IVN procedūras ietvaros celtniecības 
atļaujas posmā (ieskaitot ātrgaitas automaģistrāli S-8), ko regulē īpašs tiesību akts attiecībā uz 
ceļiem, Komisija velētos informēt lūgumraksta iesniedzēju, ka šis noteikums nebija saskaņā ar 
IVN direktīvu. Komisija šo elementu iekļāva 2007. gada 27. jūnija argumentētajā atzinumā 
(saskaņā ar EK līguma 226. pantu), kas tika nosūtīts Polijas Republikai saistībā ar grozītās 
Direktīvas 85/337/EEK nepareizu transponēšanu Polijas tiesību aktos, inter alia attiecībā uz 
ieinteresētās sabiedrības daļas jēdzienu (1. panta 2. punkts), sabiedrības informēšanu (6. panta 
2. punkts), aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā (6. panta 4. punkts) un piekļuvi 
pārskatīšanas procedūrai (10.a pants). Šīs pārkāpuma procedūras rezultātā Polijas varas 
iestādes sagatavoja jaunu likumu, kurā transponēja direktīvas prasības, ieskaitot noteikumus 
saistībā ar sabiedrības līdzdalību. Likums stājās spēkā 2008. gada 15. novembrī.

                                               
1 Padomes Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN 

Direktīva) (OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.), kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK (OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.) 
un ar Direktīvu 2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.).
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Saistībā ar stratēģiskā vides novērtējuma (SVN) neesamību par ātrgaitas automaģistrāli S-8 
Varšavā un tās teritorijas tuvumā Komisija vēlētos atzīmēt, ka SVN direktīva 1 ir 
piemērojama plāniem un programmām, kas atbilst direktīvas 2. un 3. pantā norādītajiem 
nosacījumiem. Ja ātrgaitas automaģistrāle S-8 ir daļa no transporta plāna vai programmas, kas 
atbilst direktīvas 2. un 3. pantā norādītajiem kritērijiem, šādam plānam vai programmai būtu 
jāveic SVN. Uz atsevišķiem projektiem, piemēram, ceļu būvi, attiecas IVN direktīva.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka ar autoceļu S-8 saistītajā administratīvajā procedūrā 
netika ņemti vērā gaisa piesārņojuma apstākļi Varšavā, konkrētāk, daļiņu (PM10) un slāpekļa 
dioksīda vērtību pārsniegšana. Attiecībā uz PM10 Komisija ir saņēmusi līdzīgu sūdzību 
saistībā ar daļiņu (PM10) izraisītu gaisa piesārņojumu Varšavas pilsētā, kas pārsniedz 
Direktīvas 1999/30/EK 2 III pielikumā noteiktās robežvērtības. Eiropas Komisija ir izsūtījusi 
vēstules, pieprasot no Polijas paskaidrojumus saistībā ar pasākumiem, kas veikti situācijas 
uzlabošanai. Tāpat jāatzīmē, ka direktīva (2008/50/EK) 3, kas regulē gaisa kvalitāti, stājās 
spēkā 2008. gada 11. jūnijā. Jaunajā direktīvā dalībvalstīm ir atļauts ziņot par laika 
pagarinājumiem atsevišķu direktīvā noteikto robežvērtību piemērošanai. Polija ir paudusi 
velēšanos izmantot direktīvas nodrošināto atkāpi un to pieprasījusi, nosūtot vēstuli 2008. gada 
31. oktobrī. Saskaņā ar direktīvu Komisijas rīcībā ir deviņi mēneši paziņojuma izvērtējumam, 
kas ir atkarīgs no virknes nosacījumu, ieskaitot gaisa kvalitātes plāna ieviešanu, kas atspoguļo 
veidu, kā tiks sasniegta atbilstība robežvērtībām.

Attiecībā uz apgalvojumiem, ka gaisa piesārņošanai ar slāpekļa dioksīdu netiek veltīta 
uzmanība, spēkā esošās Direktīvas 1999/30/EK par gaisa kvalitāti II pielikumā (un jaunās 
direktīvas XI pielikumā) ir noteikta prasība dalībvalstīm nodrošināt atbilstību slāpekļa 
dioksīda robežvērtībām cilvēku veselības aizsardzībai, sākot ar 2010. gada 1. janvāri. Tāpēc 
pirms šī datuma Eiropas Komisija nevar veikt pasākumus, lai kontrolētu direktīvā noteiktās 
vērtības.

Attiecībā uz kontroles punktu atrašanās vietu jaunajā Direktīvā par gaisa kvalitāti (kā arī 
vecajā Direktīvā 1999/30/EK) minēti paraugu noņemšanas vietu, kam jādarbojas katrā 
aglomerācijas zonā (V pielikums), minimālā skaita noteikšanas kritēriji, kā arī kritēriji to 
izvietojumam (III pielikums). Lai nodrošinātu cilvēku veselības aizsardzību, paraugu 
ņemšanas vietas vajadzētu izvietot tā, lai iegūtu datus par tām teritorijām zonās un 
aglomerācijās, kurās ir lielākā koncentrācija, kas tieši vai netieši ietekmē iedzīvotājus, un par 
raksturīgo piesārņojuma līmeni, kādam iedzīvotāji ir pakļauti citās zonu un aglomerāciju 
teritorijās. Pamatojoties uz oficiālajiem datiem, ko Polija iesniedza Komisijai, Varšavas 
aglomerācijai ir sešas paraugu ņemšanas vietas oglekļa dioksīda (NO2) mērījumiem, 
vienpadsmit paraugu ņemšanas vietas daļiņu — PM10 — mērījumiem, kā arī divas 
funkcionējošas paraugu ņemšanas vietas PM2.5 mērījumu veikšanai. Šis paraugu ņemšanas 
vietu skaits atbilst tiesību aktos noteiktajām prasībām, kurās noteiktas vismaz divas paraugu 
ņemšanas vietas NO2 un septiņas paraugu ņemšanas vietas daļiņām (kā PM10 un PM2.5 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu 

ietekmes uz vidi novērtējumu (SVN direktīva) (OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.).
2 Padomes 1999. gada 22. aprīļa Direktīva 1999/30/EK par sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda un slāpekļa oksīdu, 

daļiņu un svina robežvērtībām apkārtējā gaisā (OV L 163, 29.6.1999., 41. lpp.). 
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu 

Eiropai (OV L 152, 11.6.2008., 1. lpp.).
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kopskaits), kas darbojas aglomerācijās ar 1,5 līdz 2 miljoniem iedzīvotāju. Lai efektīvāk 
novērtētu gaisa kvalitāti visu zonu un aglomerāciju teritorijā, dalībvalstu kompetencē ir 
atbilstoša paraugu ņemšanas vietu izvietojuma noteikšana, nodrošinot vismaz vienu staciju 
piesārņojuma fona novērošanai pilsētās un vienu — transporta radītā piesārņojuma mērīšanai. 
Pamatojoties uz oficiālajiem pieejamajiem datiem, Eiropas Komisija nevar konstatēt nevienu 
ES tiesību aktu pārkāpumu.

Autoceļš A-2 Mazovijas vojevodiste

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka autoceļš no robežas ar Lodzkie vojevodistes līdz 
„Konotopa” ceļu mezglam ir dalīts četrās daļās un par to ir pieņemti četri atsevišķi lēmumi 
par atrašanās vietu un veiktas četras atsevišķas IVN procedūras. Lūgumraksta iesniedzēja 
apgalvo, ka IVN procedūrās nav ņemta vērā kopējā autoceļu ietekme uz vidi. Komisija 
sazināsies ar Polijas varas iestādēm, lai noskaidrotu, kā ir veikts autoceļu kopējās ietekmes 
novērtējums.

„Priekšizpēti par Varšavas Transporta mezgla ilgtspējīgu attīstību saistībā ar Eiropas 
transporta I, II un VI koridoru” līdzfinansēja no ISPA fonda (2000/PL/P/PA/002). EK 
direktīvu ietvaros nav noteikumu par IVN vai SVN veikšanu pētījumam.

Ātrgaitas automaģistrāle S-2 no „Konotopa” ceļu mezgla līdz „Ļubļinas” ceļu mezglam ar 
autoceļu A-2 (tā sauktais Varšavas dienvidu apvedceļš).

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka projekts tika sadalīts 3 daļās un ka pirms lēmumu 
pieņemšanas par pirmo divu posmu atrašanās vietu (t.i., pirmais posms: „Konotopa” ceļu 
mezgls–„Lidostas” ceļu mezgls, un otrs posms: „Lidostas” ceļu mezgls–„Pulavska” ceļu 
mezgls) netika veikta IVN procedūra. Komisija sazināsies ar Polijas varas iestādēm, lai 
noskaidrotu iemeslus projekta sadalīšanai, ka arī informāciju par atbilstību IVN direktīvai 
attiecībā uz 2. pantu kopā ar 4. panta 1. punktu un 5.–9. pantu.

Secinājumi 

Balstoties uz informāciju, kas sniegta par Varšavas austrumu apvedceļu un ātrgaitas 
automaģistrāli S-7, Komisijai nav iemesla pieņemt, ka šiem projektiem neatbilstošā veidā tiek 
piemēroti ES tiesību akti.

Attiecībā uz trim pārējiem projektiem — autoceļu A-2 Mazovijas vojevodiste, automaģistrāli 
S-8 posmā no „Lazurova” ceļu mezgla līdz „Prymasa Tysiaclecia” ceļu mezglam un ātrgaitas 
automaģistrāli S-2 no „Konotopa” ceļu mezgla līdz „Ļubļina” ceļu mezglam — Komisija 
aicinās Polijas varas iestādes sniegt papildu informāciju, lai spētu izskatīt lūgumraksta 
iesniedzējas ierosinātos jautājumus.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā

„2008. gada 4. decembrī Komisija nosūtīja vēstuli Polijas Vides ministrijai ar lūgumu sniegt 
informāciju par šādu projektu atbilstību IVN direktīvai:
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 Autoceļš A-2 Mazovijas vojevodistē;
 Automaģistrāle S-8 posmā no „Lazurova” ceļa mezgla līdz „Prymasa Tysiaclecia” ceļa 

mezglam; un
 Ātrgaitas automaģistrāle S-2 no „Konotopa” satiksmes mezgla līdz „Ļubļinas” 

satiksmes mezglam.

2009. gada 15. maijā Komisija saņēma atbildi uz iepriekš minēto vēstuli. Polijas vēstuli 
papildināja apjomīga dokumentācija ar vides ziņojumu un administratīvo lēmumu kopijām. 
Komisija šobrīd izvērtē atbildi un dokumentāciju un informēs Lūgumrakstu komiteju par 
izvērtēšanas rezultātiem.”

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Komisija novērtēja Polijas iestāžu 2009. gada 15. maijā sniegto atbildi un dokumentus 
saistībā ar šādu projektu atbilstību IVN direktīvai1:

 autoceļš A-2 Mazovijas vojevodistē;
 automaģistrāle S-8 posmā no „Lazurova” ceļu mezgla līdz „Prymasa Tysiaclecia” ceļu

mezglam; un
 ātrgaitas automaģistrāle S-2 no „Konotopa” ceļu mezgla līdz „Ļubļinas” ceļu mezglam.

Komisijas novērtējuma secinājumi ir izklāstīti turpmāk tekstā.

Autoceļš A-2 Mazovijas vojevodistē

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas apgalvojumu, ka autoceļš no robežas ar Lodzkie 
vojevodisti līdz „Konotopa” ceļu mezglam ir dalīts četrās daļās un ka nav veikts autoceļa 
kopējās ietekmes uz vidi novērtējums, Komisija nav konstatējusi IVN direktīvas pārkāpumu.
Pamatojoties uz Polijas iestāžu sniegtajiem paskaidrojumiem, var secināt, ka autoceļš ir 
sadalīts un ka attiecībā uz tā attiecīgajiem posmiem ir pieņemti četri lēmumi par atrašanās 
vietu. Taču, lai gan autoceļš ir sadalīts tehnisku iemeslu dēļ, ir izstrādāts viens vides 
ziņojums, kas aptver visu projektu un kurā novērtēta autoceļa no robežas ar Lodzkie 
vojevodisti līdz „Konotopa” ceļu mezglam ietekme uz vidi. Šis vides ziņojums ir izmantots 
IVN procedūrās, kuras veica pirms katra no iepriekš minētajiem lēmumiem par atrašanās 
vietu pieņemšanas. Turklāt arī nākamajā atļaujas izsniegšanas procedūras posmā (proti, 
lēmuma par vides apstākļiem pieņemšanas posmā) izstrādātais vides ziņojums attiecas uz visu 
autoceļu.

Automaģistrāle S-8 posmā no „Lazurova” ceļu mezgla līdz „Prymasa Tysiaclecia” ceļu
mezglam

Vispirms Komisija vēlas norādīt, ka lēmuma par atrašanās vietu pieņemšanas procedūra 

                                               
1 Padomes Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu 
(IVN direktīva) (OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.), kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/11/EK (OV L 73, 
14.3.1997., 5. lpp.) un Direktīvu 2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.).
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projektam tika uzsākta 2004. gada 26. augustā. Tā kā Direktīvas 2003/35/EK grozījumi 
dalībvalstīm bija jātransponē līdz 2005. gada 25. jūnijam, šīs direktīvas noteikumi uz šo 
projektu neattiecas.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas apgalvojumu par alternatīvu trūkumu vides ziņojumā, 
kas tika sagatavots pirms lēmuma par atrašanās vietu pieņemšanas, Komisija secināja, ka 
vides ziņojumā bija norādīta atsauce uz 2000. gadā veiktu pētījumu („Valsts ceļu Nr. 2 un 
Nr. 17 rietumu izejas Poznaņas virzienā alternatīvu salīdzinošs tehniskais novērtējums”). 
Šajā pētījumā tika novērtētas divas alternatīvas ceļa atrašanās vietas: 1. alternatīva — AK ceļa 
turpinājums ceļu koridorā, kas iekļauts Varšavas pilsētas teritorijas attīstības plānā; 
2. alternatīva, kas ierosināta dokumentā „Varšavas attīstības priekšnoteikumu un virzienu 
novērtējums”, — uz rietumiem no Konotopas un pa NS ceļa koridoru. Pamatojoties uz šā 
pētījuma rezultātiem, attīstītājs projekta īstenošanai izvēlējās 1. alternatīvu, un vides 
ziņojumā, kas sagatavots lēmuma par atrašanās vietu pieņemšanai, tika novērtēta šīs 
alternatīvas ietekme uz vidi. Kā jau minēts mūsu iepriekšējā paziņojumā, Komisija vēlas 
pievērst uzmanību tam, ka Direktīvas 85/337/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar 
Direktīvu 97/11/EK, 5. panta 3. punktā ir noteikts, ka attīstītājs sniedz „īsu to galveno 
alternatīvu aprakstu, kuras izpētījis attīstītājs, un viņa izvēles galvenā iemesla norādījumu, 
ņemot vērā ekoloģisko ietekmi”. Komisija uzskata, ka vides ziņojumā iekļautā informācija 
acīmredzot atbilst šai prasībai, proti, ir sniegts izpētīto alternatīvu apraksts un 1. alternatīvas 
izvēles iemesli, tāpēc nevar konstatēt minētās direktīvas prasību pārkāpumu.

Attiecībā uz informācijas trūkumu lēmumā par atrašanās vietu attiecībā uz to, kā ir ņemti vērā 
sabiedriskās apspriešanas laikā sniegtie komentāri, un uz apgalvojumu par Direktīvas 8. panta 
pārkāpumu, jāsaka, ka Komisija, pamatojoties uz Polijas iestāžu sniegtajiem dokumentiem, 
nav konstatējusi pārkāpumus. Jāatzīmē, ka Direktīvas 85/337/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar 
Direktīvu 97/11/EK, 8. pantā ir noteikts, ka attīstības saskaņošanas procedūrā jāņem vērā 
apspriežu rezultāti. Turklāt 9. panta 1. punktā ir noteikts, ka tad, kad ir pieņemts lēmums dot 
attīstības piekrišanu, kompetentās iestādes sabiedrībai cita starpā dara zināmu šādu 
informāciju: „lēmuma saturs un jebkādi nosacījumi, kas tam pievienoti”, kā arī „galvenie 
iemesli un apsvērumi, uz kuriem pamatots lēmums”. Lēmumā par atrašanās vietu patiešām ir 
norādīts, ka kompetentā iestāde nodrošināja sabiedrības līdzdalību un izvērtēja procedūras 
laikā iesniegtos komentārus. Turklāt lēmums un tā saturs ir darīts zināms sabiedrībai. 
Tādējādi var secināt, ka lēmuma par atrašanās vietu pieņemšanas procedūrā ir ievērotas 
Direktīvas 85/337/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/11/EK, 8. panta un 9. panta 
1. punkta prasības.

Attiecībā uz apgalvojumu par projekta izmaiņām, kas veiktas pēc lēmuma par atrašanās vietu 
pieņemšanas, Polijas iestāžu iesniegtie dokumenti apliecināja, ka projektā, uz kuru attiecas 
būvatļauja, patiešām ir veiktas noteiktas ceļa tehnisko parametru izmaiņas (proti, lēmumā par 
atrašanās vietu sākotnēji paredzētais joslu skaits būvatļaujā ir mainīts no 2 x 2 joslām uz 2 x 4 
joslām pēdējā 700 m garajā ceļa posmā pirms „Prymasa Tysiaclecia” ceļu mezgla). Saskaņā 
ar informāciju, kas iekļauta būvatļaujas izsniegšanas procedūras laikā 2005. gada jūnijā 
sagatavotajā vides ziņojumā, joslu skaits ir mainīts atbilstīgi prognozētajai satiksmei. Šo 
izmaiņu dēļ netika paplašināts projekts, un tāpēc nebija nepieciešams veikt izmaiņas lēmumā 
par atrašanās vietu. Ir būtiski norādīt, ka šim projektam IVN procedūra ir veikta divas reizes 
— pirmo reizi lēmuma par atrašanās vietu pieņemšanas posmā un otro reizi būvatļaujas 
izsniegšanas posmā. Izstrādājot vides ziņojumu būvatļaujas izsniegšanas procedūras laikā, 



PE407.974v01-00 10/10 CM\802661LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

tika atkārtoti novērtēta projekta ietekme uz vidi un ņemta vērā jaunākā informācija, kuru 
ieguva projekta izstrādes laikā, piemēram, par nepieciešamību palielināt joslu skaitu ceļa 
pēdējā posmā. Tādējādi pēc izmaiņu ieviešanas projektam tika veikts ietekmes uz vidi 
novērtējums, un Komisija šajā sakarībā nevar konstatēt neatbilstību Direktīvai 85/337/EEK, 
kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/11/EK.

Attiecībā uz cieto daļiņu (PM10) un slāpekļa dioksīda robežvērtību pārsniegšanu Varšavā
Komisija vēlas uzsvērt, ka šis jautājums tieši neattiecas uz attiecīgā ceļa projekta 
apstiprināšanu.

Ātrgaitas automaģistrāle S-2 no „Konotopa” ceļu mezgla līdz „Ļubļinas” ceļu mezglam

Attiecībā uz apgalvojumu, ka projekts ir sadalīts trijās daļās un ka pirmajām divām daļām (no 
„Konotopa” ceļu mezgla līdz „Lotnisko” ceļu mezglam un no „Lotnisko” ceļu mezgla līdz 
„Puławska” ceļu mezglam) nav veikta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, Komisija, 
pamatojoties uz Polijas iestāžu iesniegtajiem dokumentiem, nav konstatējusi IVN direktīvas 
pārkāpumu. Ņemot vērā Polijas iestāžu sniegtos paskaidrojumus, var secināt, ka, lai gan 
ātrgaitas automaģistrāle tehnisku iemeslu dēļ ir sadalīta trijās daļās, lēmuma par atrašanās 
vietu pieņemšanas procedūras laikā ir sagatavots viens vides ziņojums, kurā novērtēta visas 
ātrgaitas automaģistrāles S-2 no „Konotopa” ceļu mezgla līdz „Puławska” ceļu mezglam 
ietekme. Šis ziņojums tika izmantots visās IVN procedūrās, ko veica visos lēmuma par 
atrašanās vietu pieņemšanas posmos. Turklāt attiecībā uz ceļa posmu „Lotnisko”–
„Puławska” un ceļa posmu „Konotopa”–„Lotnisko” IVN procedūra ir veikta arī vides 
lēmuma pieņemšanas laikā. Ceļa posmam „Puławska”–„Lubelska” IVN procedūra joprojām 
tiek veikta. Tādējādi, lai gan projekts ir sadalīts daļās, katrai no tām ir veikts IVN un ir ņemta 
vērā un novērtēta kumulatīvā ietekme. Tāpēc Komisija nav konstatējusi IVN direktīvas 
pārkāpumu.

Pamatojoties uz Polijas iestāžu sniegto informāciju, Komisija nav konstatējusi IVN direktīvas
pārkāpumu attiecībā uz trijiem iepriekš minētajiem ceļu projektiem.

Polijas paziņojums par PM10 un NO2 robežvērtību pārsniegšanu Varšavā uz iepriekš minēto 
projektu apstiprināšanas procedūrām tieši neattiecas.”


