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Tema: Peticija Nr. 1318/2008 dėl ES aplinkosaugos teisės aktų, susijusių su nerūdinių 
medžiagų gavyba Pietų Lenkijoje esančios „Natura 2000“ teritorijos 
kaimynystėje, nesilaikymo, kurią pateikė Lenkijos pilietė Joanna Smolinska 
aplinkosaugos asociacijos „Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo, kad „Natura 2000“ teritorijos „Pasmo Krowiarki“ (PLH020019) 
kaimynystėje vykdoma nerūdinių medžiagų gavyba. Peticijos pateikėja pažymi, kad tai 
šiurkštus Tarybos direktyvų 85/337/EEB ir 97/11/EB dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo nuostatų pažeidimas. Peticijos pateikėja taip pat 
pabrėžia, kad dėl kasybos darbų nebuvo konsultuotasi su suinteresuotais piliečiais ir kad taip 
atsakingos Lenkijos valdžios institucijos pažeidė 2003 m. gegužės 26 d. 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 teismus, nuostatas. 
Dėl to peticijos pateikėja ragina Europos Parlamentą imtis priemonių ir užkirsti kelią 
tolesniam natūralios aplinkos minėtoje teritorijoje niokojimui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. vasario 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. birželio 19 d.

„Atsižvelgdama į projekto pobūdį ir vietą Komisija mano, kad gali būti taikomos šios 
direktyvos: Direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai 
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vertinimo (SPAV direktyva)1, Direktyva 85/337/EEB2 dėl tam tikrų planų ir programų 
pasekmių aplinkai vertinimo su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB3 ir Direktyva 
2003/35/EB (PAV direktyva)4, taip pat Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyva)5.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo direktyva

Direktyvoje 2001/42/EB numatyta, kad valstybės narės turi užtikrinti, jog būtų atliekamas 
planų ir programų, kurie gali turėti reikšmingo poveikio aplinkai, poveikio aplinkai 
vertinimas. Pagal šios direktyvos 3 straipsnio 2 dalį poveikio aplinkai vertinimas yra 
privalomas planams ir programoms, kurie, be kita, rengiami žemės naudojimui ir kuriais 
nustatomi tolesnio projektų, išvardytų PAV direktyvos I ir II prieduose, plėtojimo pagrindai.
Be to, turi būti atliekamas planų bei programų, kurie, atsižvelgiant į jų galimą poveikį „Natura 
2000“ teritorijoms, patenka į Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos 
apsaugos bei floros apsaugos 6 ar 7 straipsnių taikymo sritį, vertinimas.

„Planų ir programų“ sąvoka taip pat apima ir jų „visus pakeitimus“. Pagal šią direktyvą planų 
ir programų, taikomų nedideliuose plotuose vietos lygmeniu, ir nedidelių 3 straipsnyje 
2 dalyje nurodytų planų ir programų pakeitimų aplinkos vertinimas atliekamas tik tada, kai 
valstybės narės, atsižvelgdamos į atitinkamus atrankos kriterijus, apibrėžtus šios direktyvos 
II priede, nustato, kad jų poveikis aplinkai gali būti reikšmingas. Jei kompetentingos 
institucijos nustato, kad toks reikšmingas poveikis aplinkai yra tikėtinas, turi būti atliekamas 
poveikio aplinkai vertinimas.
Taigi šiuo konkrečiu atveju kompetentinga institucija turėtų vykdyti SPAV direktyvos 
reikalavimus ir nustatyti, ar Klodzko savivaldybės Zelazno kaimo dabartinio žemės 
naudojimo plano pakeitimai gali turėti reikšmingo poveikio aplinkai. Jei kompetentinga 
institucija taip nuspręs, poveikio aplinkai vertinimas turės būti atliktas. Kaip tokio vertinimo 
dalis turėtų būti parengta aplinkos apsaugos ataskaita, taip pat surengtos konsultacijos su 
visuomene ir valdžios institucijomis, kurios dėl savo specialių aplinkosaugos įgaliojimų gali 
būti suinteresuotos planu. Rengiant planą ar programą ir prieš juos priimant arba pateikiant 
svarstyti pagal teisėkūros procedūrą, atsižvelgiama į parengtą aplinkos apsaugos ataskaitą ir 
nuomones, pareikštas per minėtas konsultacijas.

Poveikio aplinkai vertinimo direktyva

Tarybos direktyvoje 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (PAV direktyva) su pakeitimais numatoma, jog valstybės narės turi užtikrinti, kad 
prieš duodant sutikimą projektams, kurie gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, inter alia, 
dėl savo pobūdžio, masto ar vietos, būtų atliekamas jų poveikio aplinkai vertinimas. Šie 
projektai nurodyti 4 straipsnyje, kuris susijęs su Direktyvos I ir II priedais.

Karjerai ir atviros kasyklos, taip pat bet kokie jų pakeitimo arba išplėtimo projektai patenka į 
                                               
1 OL L 197, 2001 7 21, p. 30–37.
2 OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48.
3 OL L 73, 1997 3 14, p. 5–15.
4 OL L 156, 2003 6 25, p. 17.
5 OL L 206, 1992 7 22.
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PAV direktyvos taikymo sritį. I priede išvardytų projektų poveikio aplinkai vertinimas yra 
privalomas. II priede nurodytiems projektams, atsižvelgiant į atitinkamus atrankos kriterijus, 
išvardytus šios direktyvos III priede, turi būti taikomas vadinamasis atrankos procesas (pagal 
PAV direktyvos 4 straipsnio 2 ir 3 dalis), kurio metu, išnagrinėjus kiekvieną atvejį arba pagal 
valstybės narės nustatytas ribas ar kriterijus, siekiama nustatyti, ar šiems projektams dėl jų 
galimo reikšmingo poveikio aplinkai turi būti atliekamas aplinkos vertinimas. Jei nacionalinės 
valdžios institucijos laikosi nuomonės, kad atsižvelgiant į projekto charakteristikas nebūtina 
atlikti poveikio aplinkai vertinimo, jų sprendime (kuris turi būti prieinamas visuomenei) arba 
kartu su juo turi būti pateikta visa informacija, kuri leistų patikrinti, ar jis pagrįstas tinkamos 
atrankos rezultatais. Poveikio aplinkai vertinimas turi būti atliekamas tais atvejais, kai 
valstybė narė nusprendžia, kad projektas darys reikšmingą poveikį aplinkai.

PAV metu turi būti tinkamai nustatytas, apibūdintas ir įvertintas tiesioginis ir netiesioginis 
projekto poveikis, be kita, žmonėms, gyvūnijai ir augmenijai, dirvožemiui, vandeniui, orui ir 
kraštovaizdžiui. Jeigu PAV atliekamas, turi vykti konsultacijos su visuomene ir valdžios 
institucijomis, kurios dėl savo specialių aplinkosaugos įgaliojimų gali būti suinteresuotos 
projektu. Sprendime leisti vykdyti planuojamą veiklą turėtų būti atsižvelgta į minėtų 
konsultacijų rezultatus ir informaciją, kurią kompetentingoms institucijoms kaip dalį PAV 
procedūros pateikia užsakovas. Be to, sprendimas leisti ar neleisti vykdyti planuojamą veiklą 
turi būti prieinamas visuomenei.

Buveinių ir Paukščių direktyvos

Atsižvelgdamos į vykdomos veiklos pobūdį pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį 
valstybės narės imasi priemonių, kad specialiose saugomose teritorijose būtų išvengta 
natūralių buveinių ir rūšių buveinių blogėjimo, taip pat rūšių, kurioms apsaugoti įsteigtos 
specialios saugomos teritorijos, trikdymo, jei toks trikdymas galėtų būti reikšmingas siekiant 
šios direktyvos tikslų. Bet kuris naujas planas ar projektas, galintis daryti reikšmingą poveikį 
„Natura 2000“ teritorijoms, tinkamai įvertinamas, siekiant nustatyti jo poveikį, susijusį su 
saugomos teritorijos apsaugos tikslais, kaip apibrėžta Buveinių direktyvos 6 straipsnio 
3 dalyje.
Komisija nori pabrėžti, kad prieš suteikiant leidimą kasybos išplėtimo projektui vykdyti 
kompetentingos institucijos turės užtikrinti, kad būtų patenkinti Buveinių direktyvos 
6 straipsnio (visų pirma jo 3 ir 4 dalių) reikalavimai. Remdamosi reikalaujamo įvertinimo 
rezultatais kompetentingos institucijos turi nustatyti, ar teritorijai bus daromas reikšmingas 
poveikis. Šiuo atveju, nesant alternatyvių sprendimų, projektą galima vykdyti tik dėl 
įpareigojančių priežasčių neatsižvelgti į visuomenės interesus ir taikant kompensacines 
priemones, skirtas teritorijai daromai žalai kompensuoti. Jeigu projektas gali daryti 
reikšmingą neigiamą poveikį prioritetinėmis buveinėmis arba rūšimis, Lenkijos valdžios 
institucijos, prieš patvirtindamos projektą, turėtų prašyti Komisijos pateikti savo nuomonę.

Komisija, remdamasi turima informacija, mano, kad dabartinis karjeras 2006–2008 m. galėjo 
būti eksploatuojamas, nepaisant jo neigiamo poveikio Bendrijos svarbos teritorijai „Pasmo 
Krowiarki“ (PLH 020019). Be to, numatyta papildoma karjero dalis irgi patenka į „Pasmo 
Krowiarki“ teritoriją.

Remiantis pateikta informacija atrodo, kad peticijos pateikėjos apibūdinta kasybos veikla 
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galėjo būti vykdoma nesilaikant Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalies nuostatų, nes 2006–
2008 m. laikotarpiu dėl šios veiklos nebuvo priimtas vadinamasis „sprendimas aplinkos 
klausimais“. Kalbant apie kasybai skirtos teritorijos išplėtimą, remiantis peticijos pateikėjos 
pateikta informacija galima daryti išvadą, kad vietos valdžios institucijos patvirtino vietos 
erdvinės plėtros plano pakeitimus, numatančius atitinkamos veiklos plėtrą, nepaisydamos 
žinomo neigiamo poveikio „Pasmo Krowiarki“ teritorijai (ypač prioritetinės buveinės 
Nr. 6210 atžvilgiu). Tai galėtų būti laikoma Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalių 
nuostatų ir SAV direktyvos nuostatų pažeidimu.

Lenkijos valdžios institucijos ėmėsi būtinų priemonių nerūdinių medžiagų gavybos leidimui 
sustabdyti, taip pat jos pareikalavo, kad būtų sustabdyta kasyba. Taigi Lenkija jau ėmėsi 
priemonių, kad būtų išspręstos problemos dėl galimo 6 straipsnio 2 dalies nuostatų pažeidimo, 
susijusio su šioje teritorijoje vykdoma kasyba. Kasybai skirtos teritorijos išplėtimo projektą 
dar turi patvirtinti Lenkijos valdžios institucijos, nes erdvinės plėtros planas nėra teisėtas 
leidimas nerūdinių medžiagų gavybai. Kol nepriimtas galutinis sprendimas dėl leidimo 
išplėsti kasybai skirtą teritoriją, Komisija negali įvertinti, ar laikomasi, ar nesilaikoma 
Buveinių ir PAV direktyvų reikalavimų. Nepaisant to, Komisija kreipsis į atitinkamas 
institucijas prašydama suteikti papildomą informaciją, kad išsiaiškintų padėtį dėl atitikties 
Bendrijos teisei.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Komisija pateikė šias papildomas pastabas dėl peticijos:

Remiantis Lenkijos aplinkos apsaugos institucijų (Aplinkos apsaugos generalinio direktorato) 
pateikta informacija, nerūdinių medžiagų gavybos netoli Zelazno kaimo esančiame karjere, 
esančiame „Natura 2000“ BST teritorijoje „Pasmo Krowiarki“ (PLH020019), leidimas vis dar 
sustabdytas. Be to, nacionalinės aplinkosaugos institucijos padarė išvadą, kad gavybos 
leidimas buvo išduotas prieš Lenkijos įstojant į ES, todėl nebuvo taikomas Buveinių 
direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas dėl tinkamo vertinimo, o Aplinkos 
apsaugos generalinis direktoratas pradėjo procedūrą, kuria siekiama panaikinti ankstesnį 
vaivados sprendimą sustabdyti gavybą. Kai kurie Zelazno kaimo gyventojai nesutiko su šia 
procedūra ir perdavė šį klausimą spręsti Varšuvoje esančiam apygardos administraciniam 
teismui, kuriame ši byla nagrinėjama. Ginčą sukėlęs 1999 m. išduotas gavybos leidimas buvo 
iš dalies pakeistas 2009 m. apribojant gavybos teises.

2009 m. regioninės aplinkos apsaugos institucijos (Regiono aplinkos apsaugos direktoratas) 
paskelbė vadinamąjį „sprendimą aplinkos klausimais“, kuriame nurodytos sąlygos, pagal 
kurias, atsižvelgiant į „Natura 2000“ teritorijos „Pasmo Krowiarki“ apsaugos reikalavimus, 
gavyba galėtų vykti. Vis dėlto šis sprendimas buvo panaikintas dėl šio sprendimo ir 
galiojančio Klodzko savivaldybės vietos erdvinės plėtros plano skirtumų.

Atsižvelgiant į informaciją, susijusią su paskesniu kasybai skirtos teritorijos išplėtimu, gautą 
iš Aplinkos apsaugos generalinio direktorato, šį klausimą išnagrinėjo vietos savivaldos 
institucijos, t. y. Klodzko savivaldybė pradėjo procedūrą dėl vietos erdvinės plėtros plano 
dalinio pakeitimo. Lenkijos teisės aktuose reikalaujama, kad būtų atlikta plano poveikio 
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aplinkai strateginio vertinimo procedūra, įskaitant ir poveikio „Natura 2000“ teritorijoms 
vertinimą. Kaip tokio vertinimo dalis bus parengta aplinkos apsaugos ataskaita. Be to, vyks 
konsultacijos su visuomene ir valdžios institucijomis, įskaitant aplinkos apsaugos institucijas.
Regioninis aplinkos apsaugos direktoratas šioje procedūroje veiks kaip kompetentinga 
institucija, kuri pateiks savo nuomonę. Prieš priimant planą bus atsižvelgta į parengtą aplinkos 
apsaugos ataskaitą ir nuomones, pareikštas per minėtas konsultacijas. Komisijos nuomone, tai 
atitinka Direktyvos 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo
(SPAV direktyvos)1 reikalavimus, taip pat ir Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyva)2 6 straipsnio 3 dalies reikalavimus 
dėl galimo plano poveikio „Natura 2000“ tinklo teritorijoms įvertinimo.

Be to, erdvinės plėtros planas nėra teisėtas leidimas nerūdinių medžiagų gavybai, ir nerūdinių 
medžiagų gavybai skirtai teritorijai išplėsti reikės atskiro leidimo. Prieš duodant galutinį 
sutikimą, turės būti atliktas projekto poveikio aplinkai vertinimas, kaip apibrėžta susijusiose 
direktyvose.“

                                               
1 OL L 197, 2001 7 21, p. 30–37.
2 OL L 206, 1992 7 22.


