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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0897/2007 dėl Lenkijos valdžios institucijų 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 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam 
tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo reikalavimų, 
susijusių su greitkelio Pietų Lenkijoje projektu, nevykdymo, kurią pateikė 
Lenkijos pilietis Janusz Wilczynski

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kalba apie suprojektuotą A-4 greitkelį nuo Lenkijos sienos su Vokietija iki 
Lenkijos sienos su Ukraina, nes tiesiant atkarpą tarp Zgoželeco ir Kšyžovos bus pažeista 
peticijos pateikėjo nuosavybė, esanti Novogrodzece ir Boleslavce (Žemutinė Silezija). 
Peticijos pateikėjas nurodo, kad tvirtindamos projektą Žemutinės Silezijos valdžios 
institucijos pažeidė Direktyvos 2003/35/EB, nustatančios visuomenės dalyvavimą rengiant 
tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas, ir Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo nuostatas. Peticijos pateikėjas 
tvirtina, kad tokie aplinkos apsaugą reglamentuojančių ES teisės aktų pažeidimai yra paplitę 
Lenkijoje, pažymėdamas, kad buvo pažeista Poveikio aplinkai vertinimo direktyva tiesiant A-
2 greitkelį per Varšuvos priemiestį Ursynów. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos 
Parlamentą imtis veiksmų siekiant užtikrinti ES šios srities teisės aktuose nustatytų 
reikalavimų vykdymą apskritai, o ypač reikalavimų, susijusių su kelių tiesimo darbais 
atkarpoje tarp Zgoželeco ir Kšyžovos.
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2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. vasario 16 d.  Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. rugsėjo 26 d.

„Peticija susijusi su naujo A-4 greitkelio atkarpos nuo Zgoželeco ir Kšyžovos tiesimu. 

Peticijos pateikėjas teigia, kad priimdamos sprendimą aplinkos klausimais dėl minėto projekto 
rengimo Lenkijos valdžios institucijos pažeidė Tarybos direktyvos 85/337/EEB1 dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo su pakeitimais, padarytais 
Direktyva 2003/35/EB, nustatančia visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka 
susijusius planus ir programas ir iš dalies keičiančia Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 
96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus (Poveikio aplinkai vertinimo, 
arba PAV, direktyva) nuostatas. Kadangi peticijos pateikėjas yra žemės, kurioje investicinis 
projektas bus vykdomas, savininkas, jo nuomone, jis turėtų būti laikomas „suinteresuotos 
visuomenės“ nariu, kaip tai apibrėžta šioje direktyvoje. Taigi peticijos pateikėjas teigia, kad 
Lenkija pažeidė PAV direktyvos nuostatas dėl visuomenės informavimo (t. y. 6 straipsnio 2, 4 
ir 5 dalis, taip pat 9 ir 10a straipsnius), nes Lenkijos valdžios institucijos nepranešė jam ir 
vietos bendruomenei apie vaivados (administracinio vieneto valdytojo) 2006 m. lapkričio 9 d. 
priimtą sprendimą aplinkos klausimais, todėl peticijos pateikėjui nebuvo suteikta veiksminga 
galimybė dalyvauti administracinėje procedūroje, kaip numatyta šioje direktyvoje. Visų pirma 
peticijos pateikėjas tvirtina, kad informacija apie vaivados sprendimą nebuvo paskelbta nė 
viename skaitomiausiame vietos laikraštyje (pvz., „Slowo Polskie“, „Gazeta 
Wroclawska“).Be to, Novogrodzeco ir Boleslavco savivaldybėse nebuvo išplatinti skelbimai, 
susiję su minėtu investiciniu projektu, nors šios priemonės, peticijos pateikėjo nuomone, yra 
įprastas būdas informuoti regiono visuomenę. Peticijos pateikėjas taip pat kelia klausimą apie 
tai, kad statybos darbai buvo pradėti prieš valstybei įsigyjant jam priklausančią žemę.

Komisija norėtų pabrėžti, kad taip pat yra įregistruotas skundas dėl visuomenės dalyvavimo 
klausimo, susijusio su minėtu investiciniu projektu. 

Poveikio aplinkai vertinimas
PAV direktyvoje nustatyta, inter alia, atlikti kelių tiesimo projektų poveikio aplinkai 
vertinimą. Konsultacijos su visuomene – svarbi šio proceso dalis. Tačiau pagal nusistovėjusią 
Europos Teisingumo Teismo praktiką (byla C-396/92, Bund Naturschutz; byla C-81/96 
Haarlemmerliede) PAV direktyva netaikoma, jeigu sutikimo dėl projekto davimo procedūra 
buvo pradėta prieš šios direktyvos įsigaliojimą.

Komisija nuodugniai išnagrinėjo peticijos pateikėjo pateiktą informaciją ir kaip peticijos dalį, 
ir kaip skundą. Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, investavimo procesas buvo pradėtas 
paskutinio dešimtmečio viduryje, todėl sutikimo dėl projekto davimo procedūra buvo pradėta 
daug anksčiau nei PAV direktyva įsigaliojo Lenkijoje, t. y. prieš 2004 m. gegužės 1 d.

Be to, Komisija norėtų informuoti Europos Parlamentą, kad jau pradėta pažeidimo procedūra 
                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48.
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dėl nuostatų, kuriose numatytos konsultacijos su visuomene, remiantis tuo, kad Lenkijos 
įstatymuose ne visiškai laikomasi PAV direktyvos reikalavimų. Svarbu pabrėžti, kad tai yra 
bendra byla dėl neatitikties, kuri nėra susijusi su konkrečiu projektu. Oficialus pranešimas 
(pirmas raštiškas įspėjimas) šiuo klausimu nusiųstas Lenkijai 2006 m. liepos 4 d. Lenkijos 
valdžios institucijos atsakė 2006 m. rugsėjo 4 d.  Kadangi Lenkijos atsakymą Komisija 
įvertino kaip nepatenkinimą, ji 2007 m. birželio 29 d išsiuntė pagrįstą nuomonę (antrą raštišką 
įspėjimą). 

Dėl ES finansavimo 

Bendrijos finansavimo klausimu, kurį savo skunde iškėlė peticijos pateikėjas, Komisija 
pažymi, kad, siekiant gauti EB finansavimą, turi būti visiškai laikomasi EB aplinkos teisės 
aktuose nustatytų reikalavimų, įskaitant PAV direktyvoje numatytas konsultacijų su 
visuomene procedūras. A-4 greitkelio atkarpos tarp Zgoželeco ir Kšyžovos tiesimo bendrasis 
finansavimas iš Sanglaudos fondo buvo patvirtintas 2004 m. pagal projektą 
Nr. 2004/PL/16/C/PT/004. Tačiau, kadangi visos reikalingos procedūros, nustatytos 
PAV direktyvoje, nebuvo baigtos, kai 2004 m. rugpjūčio mėn. projektas buvo pateiktas 
Europos Komisijai dėl bendrojo finansavimo, mokėjimai turėjo būti atliekami su sąlyga, kad 
valstybė narė pateiks Europos Komisijai įrodymus, jog laikomasi PAV direktyvos. Iki šiol 
Lenkijos valdžios institucijos nepateikė pakankamai informacijos, patvirtinančios pagrindinių 
PAV direktyvos nuostatų laikymąsi, todėl iš Sanglaudos fondo nebuvo atlikti mokėjimai šiam 
projektui įgyvendinti. Kai Lenkijos valdžios institucijos pateiks reikiamą informaciją, ji bus 
nuodugniai išnagrinėta prieš pradedant teikti Bendrijos finansavimą, atsižvelgiant į atitiktį ES 
aplinkos apsaugos taisyklėms.

Dėl kompensacijos už žemę 

Komisija norėtų pažymėti, kad kompensacijos už žemę ir prieš žemės pirkimą prasidėjusių 
kelių tiesimo darbų klausimai nepriklauso Komisijos kompetencijai, nes visiškai patenka į 
valstybių narių atsakomybės sritį. 

Išvados

Dėl peticijoje nurodomų problemų, susijusių su PAV direktyvos nuostatomis, 
reglamentuojančiomis konsultacijas su visuomene, Komisija jau ėmėsi veiksmų siekdama 
pašalinti Lenkijos teisės aktų nuostatų neatitiktį PAV direktyvos reikalavimams dėl 
visuomenės dalyvavimo. Komisija numano, kad Lenkijos valdžios institucijos šiuo metu 
rengia pasiūlymą dėl teisės akto projekto, kuriuo siekiama spręsti Komisijos pagrįstoje 
nuomonėje išdėstytus klausimus.“

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

„2009 m. rugpjūčio 10 d. laiške, išsiųstame Peticijų komitetui faksu 2009 m. rugsėjo 10 d., 
peticijos pateikėjas pateikė naujų, su peticija susijusių dokumentų. Šiame laiške peticijos 
pateikėjas išreiškė nusivylimą Komisijos veiksmais ir nurodė, kad Komisijos sprendimas 
nutraukti bylą buvo priimtas per anksti, nes minėtam projektui nebuvo išduoti jokie aplinkos 
apsaugos leidimai, be to, peticijos pateikėjui nebuvo pasiūlyta kompensacija už nuosavybę. 
Remdamasis tuo, kas išdėstyta, peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamentą įsikišti. 
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Peticijos pateikėjas taip pat pridėjo 2009 m. rugpjūčio 21 d. laišką, adresuotą Komisijai, 
kuriame ragina Europos Komisiją įpareigoti Lenkiją netiesti A-4 greitkelio atkarpos tarp 
Zgoželeco ir Kšyžovos, remiantis pirmiau minėtų namų valdų buvimu (trūksta aplinkos 
apsaugos leidimų nagrinėjamam projektui), tvirtindamas, kad pažeista Direktyva 92/43/EEB 
dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyva)1. Ir 
galiausiai peticijos pateikėjas teigė, kad iki šiol investuotojas neįsigijo turto, kurį naudoja 
minėtam investiciniam projektui. 

Reikėtų pažymėti, kad 2009 m. rugpjūčio 10 ir 21 d. laiškuose Europos Komisijai nurodomos 
panašios problemos, kaip aprašytosios pirmiau. 

Prieš pateikdama teisinę analizę, Komisija norėtų nustatyti faktines aplinkybes. Remdamasi 
turima informacija, Komisija daro išvadą, kad minėtam projektui buvo išduoti galiojantys 
aplinkos apsaugos leidimai, kaip reikalaujama pagal Lenkijos įstatymus. Todėl pareiškimas, 
kad nebuvo reikiamų aplinkos apsaugos leidimų, yra nepagrįstas. 

Dėl galimo PAV direktyvos pažeidimo, kaip nustatyta ankstesniuose pranešimuose, 
atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką (byla C-3926/92, Bund Naturschutz, byla C-81/96 
Haarlemmerliede), PAV direktyvos reikalavimai netaikomi projektams, kuriems sutikimo 
davimo procedūra buvo pradėta prieš šios direktyvos įsigaliojimą. Lenkijai PAV direktyvos 
reikalavimai tapo privalomi nuo valstybės įstojimo į ES dienos, t. y. 2004 m. gegužės 1 d. 
Kadangi prašymas duoti sutikimą dėl nagrinėjamo projekto buvo pateiktas 1997 m., t. y. iki 
Lenkijos įstojimo į Europos Sąjungą, šios direktyvos reikalavimai Lenkijai netaikomi, 
atsižvelgiant į nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką. 

Dėl peticijoje išdėstytų problemų, susijusių su PAV direktyvos nuostatomis dėl konsultacijų 
su visuomene, Komisija jau ėmėsi veiksmų siekdama pašalinti Lenkijos teisės aktų nuostatų 
neatitiktį PAV direktyvos reikalavimams. Atsižvelgdamos į šį veiksmą, Lenkijos valdžios 
institucijos priėmė naują įstatymą dėl galimybės gauti informaciją apie aplinką ir jos apsaugą, 
visuomenės dalyvavimą aplinkos apsaugoje ir poveikio aplinkai vertinimą, kuris įsigaliojo 
2008 m. lapkričio 15 d. Naujajame įstatyme tinkamai pašalinti trūkumai, nustatyti per 
pažeidimo procedūrą.   

Atsižvelgdama į peticijos pateikėjo pareiškimą dėl galimo Buveinių direktyvos pažeidimo, 
Komisija negali nustatyti šios direktyvos pažeidimo remdamasi peticijos pateikėjo pateikta 
informacija. Be to, iš peticijos pateikėjo atsiųstos informacijos kaip skundo Komisijai galima 
daryti išvadą, kad peticijos pateikėjas nurodo procedūrinių reikalavimų, nustatytų Buveinių 
direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse, pažeidimą. Šiuo atžvilgiu Komisija taip pat norėtų 
pažymėti, kad pagal Teisingumo Teismo sprendimą Komisija prieš Austriją byloje Nr. 209/04 
procedūriniai reikalavimai, nustatyti Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse, yra 
privalomi valstybėms narėms tik tuo atveju, jeigu prašymas duoti sutikimą dėl projekto 
pateiktas po to, kai ši direktyva tapo privaloma valstybėms narėms, taigi Lenkijai – nuo 2004 
m. gegužės 1 d. Atsižvelgiant į ankstesnes išvadas dėl nagrinėjamo projekto investicinių 
procedūrų pradžios ir nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, Buveinių direktyvos 
procedūrinių reikalavimų pažeidimo nenustatyta. 

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
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Kadangi pirmiau minėtos Buveinių direktyvos ir PAV direktyvos nuostatos netaikomos 
nagrinėjamam projektui, atsižvelgdama į Komisijos sprendimą dėl finansavimo,1 Komisija 
turi įvertinti projekto atitiktį EB teisės aktų reikalavimams, tiksliau kalbant, PAV direktyvai. 
Kaip pažymėta ankstesniame pranešime, bendrasis finansavimas buvo patvirtintas su sąlyga, 
kad projektas atitiks PAV direktyvos reikalavimus. Remiantis Komisijai pateikta informacija, 
nagrinėjamo projekto atveju pagrindiniai PAV direktyvos reikalavimai buvo įvykdyti. 

Be to, Komisija norėtų pažymėti, kad atsižvelgiant į tai, kad projektas susijęs su daugeliu 
„Natura 2000“ teritorijų, Lenkijos valdžios institucijos pareiškė suinteresuotumą taikyti 
kompensacines priemones už galimą žalą, kurią galėjo padaryti projekto veikla rūšims ir 
buveinėms, saugomoms pagal EB aplinkos apsaugos teisės aktus. Visų pirma su Komisija 
buvo susitarta dėl dviejų naujų specialios apsaugos teritorijų nustatymo iki 2009 m. pabaigos 
kaip kompensacinės priemonės. Be to, Bendrijos svarbos teritorijų klausimu teisinis statusas 
tų teritorijų, kurioms nagrinėjamas projektas galėjo padaryti didelę įtaką, pasikeitė, nes 
Lenkija pasiūlė Komisijai naują teritorijų sąrašą, kuris turėjo būti įtrauktas į šio žemyno 
regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą. Po šių pakeitimų investuotojas kreipėsi dėl naujo 
papildomo aplinkos apsaugos leidimo, nes Lenkijos valdžios institucijos pageidavo numatyti 
privalomą poveikį mažinančių priemonių sistemą, atsižvelgiant į galimą projekto poveikį 
Bendrijos svarbos teritorijoms.

Dėl peticijos pateikėjo pareiškimo dėl nuosavybės kompensavimo Komisija norėtų atkreipti 
dėmesį į ankstesnius pranešimus, kuriuose ji paaiškino, kad kompensacijos klausimas 
nepriklauso Komisijos kompetencijai, nes visiškai patenka į valstybių narių atsakomybės sritį. 

Kadangi aptariamo investicinio projekto atveju EB aplinkos teisės aktų pažeidimų 
nenustatyta, o problemos, susijusios su PAV direktyvoje numatytomis konsultacijomis su 
visuomene, išspręstos, Komisija nemano, kad reikia imtis tolesnių veiksmų, susijusių su 
peticijos pateikėjo iškeltais klausimais. Todėl Komisija bylą šiuo klausimu nutraukė 2009 m. 
birželio mėnesį.“

5 Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Pradinėje savo peticijoje peticijos pateikėjas kalbėjo apie galimą Tarybos direktyvos 
85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai, su pakeitimais, 
padarytais Direktyva 2003/35/EB2 (toliau – PAV direktyva), pažeidimą, susijusį su naujos A-
4 greitkelio atkarpos nuo Zgoželeco ir Kšyžovos tiesimu. Pagrindiniai klausimai susiję su 
direktyvos nuostatomis, kuriose numatytos viešos konsultacijos. Panašūs klausimai, į kuriuos 
buvo atkreiptas Europos Parlamento dėmesys, buvo iškelti įregistruotame skunde, kuris šiuo 
metu baigtas nagrinėti. Komisijos atliktame tyrime nustatyta, kad projektas buvo 
įgyvendinamas iki Lenkijos įstojimo į Europos Sąjungą, todėl PAV direktyvos reikalavimai 
jam netaikomi, atsižvelgiant į nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką. Todėl peticijos 
nagrinėjimas buvo baigtas. Atsižvelgdamas į šiuos veiksmus, peticijos pateikėjas išsiuntė 
laiškus Europos Parlamentui (2010 m. gegužės 2 d. ir 2010 m. gegužės 10 d. laiškai), kuriuose 
nurodė, kad peticijos nagrinėjimas buvo baigtas remiantis Europos Komisijos pateiktais 

                                               
1 2004 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas Nr. K(2004) 5578.
2 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
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neteisingais faktais, ir paprašė iš naujo išnagrinėti jo peticiją. 2010 m. gegužės 24 d. peticijos 
pateikėjas pateikė papildomą informaciją, nors tai iš esmės buvo informacija apie nacionalinių 
teismų procesą (argumentų, kuriais remiantis peticijos pateikėjas prašo Lenkijos nacionalinio 
teismo sustabdyti greitkelio naudojimą, santrauka) ir pareiškimai, kad Lenkijos statybos 
įstatymo 59 straipsnio 7 dalimi pažeidžiama Orhuso konvencijos 6 straipsnio 2 dalis. 
Galiausiai, 2010 m. gruodžio mėn. buvo gautas papildomas laiškas, kuriame dar kartą 
tvirtinama, kad pažeista Direktyva 85/337/EEB, ir pateikiama informacija apie teismo proceso 
eigą Lenkijoje. Tačiau, kaip jau minėta pirmiau, direktyva nėra taikoma nagrinėjamam 
projektui.

Dėl Direktyvos taikymo laiko atžvilgiu

Peticijos pateikėjas teigia, kad nagrinėjamas projektas yra po įstojimo į ES įgyvendinamas 
projektas, nes prašymą išduoti statybos leidimą investuotojas pateikė 2007 m. sausio 30 d. ir 
2007 m. rugpjūčio 28 d. (dėl įvairių aptariamo greitkelio atkarpų). Remdamasis tuo, kas 
išdėstyta, peticijos pateikėjas tvirtina, kad Komisija pateikė netikslią informaciją Europos 
Parlamentui.

Kaip pažymėta ankstesniame pranešime, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką (byla C-
3926/92, Bund Naturschutz, byla C-81/96 Haarlemmerliede), PAV direktyvos reikalavimai 
netaikomi projektams, kuriems sutikimo davimo procedūra buvo pradėta prieš šios direktyvos 
įsigaliojimą. Lenkijai PAV direktyvos reikalavimai tapo privalomi valstybės įstojimo į ES 
dieną, t. y. 2004 m. gegužės 1 d. 

Lenkijoje taikomos leidimų išdavimo procedūros paprastai yra kelių etapų. Pagal Lenkijos 
teisę, prieš vykdant greitkelių projektus, reikia iš eilės priimti šiuos sprendimus: dėl projekto 
vykdymo vietos, aplinkos apsaugos leidimo išdavimo ir statybos leidimo išdavimo. Visi šie 
sprendimai turėtų būti laikomi sutikimo dėl projekto davimo procedūra pagal PAV 
direktyvą.Atsižvelgiant į pirmiau minėtą nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, diena, 
kurią pradedama vykdyti sutikimo davimo procedūra, yra diena, kai pateikiamas prašymas dėl 
pirmo, o ne paskutinio sprendimo, kaip tvirtina peticijos pateikėjas.
Atsižvelgiant į tai, kad prašymas duoti sutikimą dėl nagrinėjamo projekto buvo pateiktas 
1997 m., t. y. iki Lenkijos įstojimo į Europos Sąjungą, ir į nusistovėjusią Teisingumo Teismo 
praktiką, šios direktyvos reikalavimai Lenkijai netaikomi. Todėl daroma išvada, kad nereikia 
atlikti peticijos pateikėjo pateiktų pareiškimų, susijusių su galimu tam tikrų minėtos 
direktyvos nuostatų pažeidimu, analizės.

Dėl galimo aplinkos apsaugos leidimo nebuvimo

Peticijos pateikėjas teigia, kad nagrinėjamam projektui nebuvo išduotas aplinkos apsaugos 
leidimas, susijęs su tinklo „Natura 2000“ teritorija, ir kad Komisija nepateikė šios 
informacijos Europos Parlamentui, taigi nuslėpė nuo Parlamento informaciją apie netinkamą 
Tarybos direktyvos 92/43/EEB1 dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos2

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22
2 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
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(toliau – Buveinių direktyva) 6 straipsnio 3 dalies perkėlimą į nacionalinę teisę
Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, pažymėtina, kad: Į ankstesnį pranešimą buvo 
įtraukta projekto atitikties Buveinių direktyvos reikalavimams analizė:
„Atsižvelgdama į peticijos pateikėjo pareiškimą dėl galimo Buveinių direktyvos pažeidimo 
vykdant nagrinėjamą investicinį projektą, Komisija negali nustatyti šios direktyvos pažeidimo 
remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija. Be to, iš peticijos pateikėjo atsiųstos 
informacijos kaip skundo Komisijai galima daryti išvadą, kad peticijos pateikėjas nurodo 
procedūrinių reikalavimų, nustatytų Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse, pažeidimą, 
susijusį su nagrinėjamu investiciniu projektu. Šiuo atžvilgiu Komisija taip pat norėtų 
pažymėti, kad pagal Teisingumo Teismo sprendimą Komisija prieš Austriją byloje Nr. 209/04 
procedūriniai reikalavimai, nustatyti Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse, yra 
privalomi valstybėms narėms tik tuo atveju, jeigu prašymas duoti sutikimą dėl projekto 
pateiktas po to, kai ši direktyva tapo privaloma valstybėms narėms, taigi Lenkijai – nuo 
2004 m. gegužės 1 d. Atsižvelgiant į ankstesnes išvadas dėl nagrinėjamo projekto investicinių 
procedūrų pradžios ir nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, Buveinių direktyvos 
procedūrinių reikalavimų pažeidimo nenustatyta.“

Komisija taip pat pažymėjo:

„Be to, Komisija norėtų pažymėti, kad atsižvelgiant į tai, kad projektas susijęs su daugeliu 
„Natura 2000“ teritorijų, Lenkijos valdžios institucijos pareiškė suinteresuotumą taikyti 
kompensacines priemones už galimą žalą, kurią galėjo padaryti projekto veikla rūšims ir 
buveinėms, saugomoms pagal EB aplinkos apsaugos teisės aktus. Visų pirma su Komisija 
buvo susitarta dėl dviejų naujų specialios apsaugos teritorijų nustatymo iki 2009 m. pabaigos 
kaip kompensacinės priemonės. Be to, Bendrijos svarbos teritorijų klausimu teisinis statusas 
tų teritorijų, kurioms nagrinėjamas projektas galėjo padaryti didelę įtaką, pasikeitė, nes 
Lenkija pasiūlė Komisijai naują teritorijų sąrašą, kuris turėjo būti įtrauktas į šio žemyno 
regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą. Po šių pakeitimų investuotojas kreipėsi dėl naujo 
papildomo aplinkos apsaugos leidimo, nes Lenkijos valdžios institucijos pageidavo numatyti 
privalomą poveikį mažinančių priemonių sistemą, atsižvelgiant į galimą projekto poveikį 
Bendrijos svarbos teritorijoms.“

Remiantis tuo, kas pirmiau išdėstyta, daroma išvada, kad informacija apie naujo aplinkos 
apsaugos leidimo išdavimą nagrinėjamam projektui nebuvo nuslėpta nuo Europos 
Parlamento. Be to, naujo papildomo aplinkos apsaugos leidimo, kurio tikslas – numatyti 
privalomą poveikį mažinančių priemonių sistemą, išdavimas nereiškia, kad trūksta aplinkos 
apsaugos leidimo. Tačiau svarbiausia, kaip minėta pirmiau, kad procedūriniai reikalavimai 
pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį nėra taikomi nagrinėjamam projektui.

Dėl netinkamo Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalies perkėlimo
Peticijos pateikėjas taip pat pažymi, kad Europos Komisija nepranešė apie netinkamą 
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalies perkėlimą į nacionalinę teisę.  Toliau peticijos 
pateikėjas nurodo 2008 m. spalio 3 d. Įstatymo dėl informacijos apie aplinką ir jos apsaugą, 
visuomenės dalyvavimą aplinkos apsaugoje ir poveikio aplinkai vertinimą teikimo 72 
straipsnio 7 dalį (Lenkijos Respublikos oficialusis leidinys (Dz. U.), 2008, 199, 1227). 
Peticijos pateikėjo nuomone, pirmiau cituojama Lenkijos įstatymo nuostata prieštarauja 
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Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalies tikslui, nes pagal ją poveikio aplinkai vertinimą, 
susijusį su „Natura 2000“ teritorijomis, galima atlikti po to, kai duodamas sutikimas dėl 
projekto. Peticijos pateikėjas taip pat nurodo straipsnį, kurį šiuo klausimu publikavo 
teisininkų grupė.

Reikėtų pabrėžti, kad argumentas dėl Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalies netinkamo 
perkėlimo į nacionalinę teisę, nors ir įtrauktas į Komisijai adresuotus laiškus baigto nagrinėti 
skundo byloje, nebuvo iškeltas ankstesniuose peticijos pateikėjo laiškuose Europos 
Parlamentui. Todėl Komisija nepateikė pastabų šiuo klausimu. Komisija norėtų atkreipti 
dėmesį į tai, kad:
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta: „Bet kokiems planams ir projektams, 
tiesiogiai nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, bet galintiems ją reikšmingai 
paveikti individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, turi būti atliekamas jų 
galimo poveikio teritorijai įvertinimas.“

Komisija išnagrinėjo priemones, kurias Lenkija taikė Buveinių direktyvai perkelti, ir, 
nustačiusi, kad Lenkijos teisė ne visiškai atitinka direktyvą, 2006 m. pradėjo pažeidimo 
procedūrą prieš Lenkiją pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 226 straipsnį. Po to, kai 
Komisija ėmėsi šių veiksmų, Lenkijos valdžios institucijos iš dalies pakeitė teisės aktus, inter 
alia, priimdamos pirmiau nurodytą įstatymą. Komisija, remdamasi turima informacija, mano, 
kad procedūriniai reikalavimai, nustatyti Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje, šiuo metu 
yra tinkamai perkelti į Lenkijos teisės sistemą.

2008 m. spalio 3 d. įstatymo 72 straipsnio 7 dalyje numatyta papildoma pareiga, susijusi su 
projektais, kuriems jau išduotas aplinkos apsaugos leidimas ir kurie gali turėti neigiamą 
poveikį teritorijoms, priskirtoms tinklui „Natura 2000“ po to, kai buvo suteiktas aplinkos 
apsaugos leidimas. Šį sprendimą įgyvendino Lenkijos valdžios institucijos, atsižvelgdamos į 
tinklo „Natura 2000“ išplėtimą, ir Komisija nerado jokių įrodymų, kad nesilaikoma direktyvos 
reikalavimų.

Dėl alternatyvų analizės stokos

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad pažeista PAV direktyvos 5 straipsnio 3 dalis, nes 
investuotojas neatliko galimų investicijų variantų analizės poveikio vertinimo ataskaitoje; be 
to, jis teigia, kad Komisija nepateikė šios informacijos Europos Parlamentui. Analizuodama šį 
teiginį, Komisija norėtų atkreipti dėmesį į pirmesnį skyrių dėl direktyvos taikymo laiko 
atžvilgiu. Kadangi ši direktyva netaikoma nagrinėjamam projektui, nereikia nagrinėti 
konkrečių teiginių dėl galimos projekto neatitikties PAV direktyvai.

Dėl neatlikto poveikio aplinkai vertinimo išduodant statybos leidimą

Peticijos pateikėjas teigia, kad projekto PAV atliktas tik išduodant aplinkos apsaugos leidimą, 
o šis sprendimas nėra galutinis sprendimas. Be to, peticijos pateikėjas pažymi, kad Komisija 
suabejojo tuo, ar toks aplinkos apsaugos leidimas yra sutikimas dėl projekto pagal PAV 
direktyvą. Kadangi, peticijos pateikėjo nuomone, galutinis ir pagrindinis sprendimas dėl 
nagrinėjamo projekto yra statybos leidimas, peticijos pateikėjas, remdamasis Teisingumo 
Teismo praktika (C-201/02 Delena Wells), mano, kad PAV turėtų būti atliktas išduodant 
statybos leidimą.
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Atsižvelgdama į pirmiau minėtas aplinkybes, Komisija norėtų dar kartą priminti skyrių dėl 
PAV direktyvos taikymo laiko atžvilgiu. Kadangi ši direktyva netaikoma nagrinėjamam 
projektui, nereikia nagrinėti konkrečių teiginių dėl galimos projekto neatitikties PAV 
direktyvai.

Atsižvelgiant į bendro pobūdžio teiginius dėl Lenkijos teisės aktų, kuriais perkeliama PAV 
direktyva, struktūros, reikia pažymėti, kad Komisija iš tikrųjų manė, kad Lenkijos teisės 
sistema nėra visiškai suderinta su direktyvos nuostatomis, todėl 2006 m. prieš Lenkiją buvo 
pradėta pažeidimo procedūra. Po to, kai Komisija ėmėsi veiksmų, Lenkijoje buvo pakeisti 
teisės aktai ir, Komisijos nuomone, šiuo metu galiojanti teisės sistema, į kurią perkelti PAV 
direktyvos įsipareigojimai, nekelia jokių abejonių dėl teisės aktų neatitikties šiai direktyvai.

Dėl klaidingos informacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje

Peticijos pateikėjas teigia, kad Komisija nepranešė Europos Parlamentui, jog peticijos 
pateikėjas trejus metus kėlė skundą dėl neteisingų pareiškimų poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitoje. Dėl šios tariamai klaidingos informacijos peticijos pateikėjui nebuvo suteikta 
kompensacija už jo turtą, taip pat pažeisti PAV direktyvos 3 ir 9 straipsniai.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita turi būti parengta, atsižvelgiant į PAV direktyvos 5 
straipsnį. Komisija norėtų atkreipti dėmesį į pirmesnį skyrių dėl direktyvos taikymo laiko 
atžvilgiu. Kadangi ši direktyva netaikoma nagrinėjamam projektui, nereikia nagrinėti 
konkrečių teiginių dėl galimos projekto neatitikties PAV direktyvai.

Dėl nuosavybės kompensavimo Komisija jau paaiškino, kad klausimas nepriklauso Komisijos 
kompetencijai, nes visiškai patenka į valstybių narių atsakomybės sritį.

Dėl ribotos suinteresuotųjų šalių galimybės dalyvauti sprendimų priėmimo procedūrose, 
susijusiose su aplinka
Peticijos pateikėjas teigia, kad Europos Komisija neatkreipė dėmesio į tai, kad nesuteikiama 
jokių veiksmingų galimybių suinteresuotosioms šalims dalyvauti su aplinka susijusiose 
sprendimų priėmimo procedūrose pagal Lenkijos teisę, peticijos pateikėjo nuomone, dėl 
neperkeltos PAV direktyvos su pakeitimais, padarytais, inter alia, Direktyva 2003/35/EB, 
arba netinkamo jos perkėlimo į nacionalinę teisę, taip pat dėl neperkeltos Direktyvos 
2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir 
panaikinančios Tarybos direktyvą 90/313/EEB1 bei Orhuso konvencijos 6 straipsnio 2 dalies 
arba netinkamo jų perkėlimo į nacionalinę teisę. Peticijos pateikėjo nuomone, kai kurių 
pirmiau minėtų direktyvų ir Konvencijos nuostatų neperkėlimas ir (arba) netinkamas 
perkėlimas į Lenkijos teisę turėjo įtakos sprendimų priėmimo procesui išduodant leidimą šiam 
projektui.

Dėl netinkamo PAV direktyvos perkėlimo, kaip minėta pirmiau, Komisija atliko išsamią 
Lenkijos teisės analizę ir, nustačiusi, kad ji neatitinka direktyvos reikalavimų, 2006 m. 
pradėjo pažeidimo procedūrą pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 226 straipsnį. Vis 
dėlto, Komisijos nuomone, dėl šiuo metu galiojančių nuostatų dėl viešų konsultacijų nekyla 
                                               
1 OL L 41/26, 2003 2 14.
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klausimas dėl neatitikties PAV direktyvai. Papildomai reikėtų pažymėti, kad direktyvoje 
nenumatytos apibrėžtys „prašytojas“ ar „didelis neigiamas poveikis „Natura 2000“ teritorijai“, 
kurios, kaip tvirtina peticijos pateikėjas, neperkeltos į Lenkijos teisę.

Galima pridurti, kad net darant prielaidą, jog PAV direktyvos nuostatos nėra tinkamai 
perkeltos į Lenkijos teisės sistemą, būtų nustatyta, kad direktyva nėra taikoma nagrinėjamam 
projektui, vadinasi, galimai netinkamas direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę neturėtų 
jokių pasekmių šiam projektui.

Dėl galimai netinkamo Direktyvos 2003/4/EB perkėlimo Komisija norėtų atkreipti dėmesį į 
šiuos aspektus. Komisija atliko priemonių, kuriomis pirmiau minėta direktyva perkelta į 
Lenkijos teisę, vertinimą ir, nustačiusi, kad jos neatitinka direktyvos reikalavimų, išsiuntė 
raštą Lenkijos valdžios institucijoms, prašydama paaiškinti padėtį. Gautas Lenkijos valdžios 
institucijų atsakymas, kuris šiuos metu nagrinėjamas.  Tačiau reikia pabrėžti, kad galimi 
Direktyvos 2003/4/EB perkėlimo į nacionalinę teisę trūkumai nėra susiję su nagrinėjamu 
projektu. Direktyvoje 2003/4/EB nėra nustatytos konkrečios pareigos skleisti informaciją, 
susijusią su įvairiomis projektų kategorijomis. Tačiau šis reikalavimas įtvirtintas PAV 
direktyvos 6 straipsnio 2 dalyje, kurioje numatyti išsamūs reikalavimai, susiję su pareiga 
informuoti visuomenę apie projektus, kurie galėtų turėti reikšmingą poveikį aplinkai. Tačiau, 
kaip minėta pirmiau, pareigos, kylančios iš PAV direktyvos, nėra taikomos nagrinėjamam 
projektui.
Dėl galimai į nacionalinę teisę neperkeltos Orhuso konvencijos 6 straipsnio 2 dalies Komisija 
norėtų pažymėti, kad sprendimų dėl veiklos rūšių, išvardytų Konvencijos I priede, priėmimo 
procesui, inter alia, taikomos Lenkijos įstatymo, į kurį perkelta Direktyva 85/337/EEB su 
pakeitimais ir Direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės1 (TIPK 
direktyva), nuostatos. Šios Lenkijos įstatymo nuostatos apima nuostatas dėl viešų 
konsultacijų, numatytų Orhuso konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje. Todėl Komisija negali 
sutikti, kad Orhuso konvencijos 6 straipsnio 2 dalis neperkelta į Lenkijos nacionalinę teisę.

Aptariant tokius projektus, kaip šiuo metu nagrinėjamas (greitkelio) projektas, pareigos, 
kylančios iš Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies, perkeltos į Direktyvą 2003/35/EB, kuria, inter 
alia, pakeista PAV direktyva. Nagrinėjamo projekto atžvilgiu Lenkijos įstatyme, į kurį 
perkelta PAV direktyva, numatyta pareiga vykdyti viešas konsultacijas išduodant aplinkos 
apsaugos leidimą, taip pat numatyta galimybė vykdyti viešas konsultacijas išduodant statybos 
leidimą, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį. Toks sprendimas, regis, suderinamas su 
Orhuso konvencijos 6 straipsnio 2 dalies, kurioje numatyta, kad „pradiniame sprendimo dėl 
aplinkos priėmimo procedūros etape suinteresuotoji visuomenė informuojama atitinkamai 
viešai paskelbiant, arba pranešant individualiai“, reikalavimais ir su Teisingumo Teismo 
sprendimu (žr. C-201/02 Delena Wells).

Dėl Statybos įstatymo 59 straipsnio atitikties Orhuso konvencijos 6 straipsnio 2 daliai

Be to, peticijos pateikėjas mano, kad Lenkijos statybos įstatymo 59 straipsnio 7 dalis 
neatitinka Orhuso konvencijos 6 straipsnio 2 dalies.

                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
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Orhuso konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pradiniame sprendimo dėl aplinkos 
priėmimo procedūros etape suinteresuotoji visuomenė informuojama apie projektą (pvz., 
planuojamą veiklą, galimo sprendimo pobūdį, viešosios valdžios instituciją, atsakingą už 
sprendimų priėmimą, ir pan.). Lenkijos statybos įstatymo 59 straipsnis susijęs su leidimų, 
skirtų pastatytų struktūrų ir pastatų naudojimui, išdavimu. Šis specialus leidimas išduodamas 
po to, kai atliekama sutikimo dėl projekto davimo procedūra ir pastatomas investicinis 
objektas. Pagal Lenkijos įstatymus tam reikia atlikti privalomą patikrinimą, kurį vykdo 
atitinkamos institucijos siekiant nustatyti, ar įvykdytos statybos leidime apibrėžtos sąlygos. 
Pagal pirmiau minėto įstatymo 59 straipsnio 7 dalį vienintelė šalis, dalyvaujanti leidimo 
naudoti objektus išdavimo procese, yra investuotojas, ir tai, peticijos pateikėjo nuomone, 
neatitinka Orhuso konvencijos 6 straipsnio 2 dalies.

Komisija norėtų pateikti šiuos paaiškinimus dėl pirmiau išdėstytų teiginių. Nors Lenkijoje 
galiojanti sutikimo davimo procedūra apima kelių etapų sprendimų priėmimo procesą, 
kuriame gali būti numatytas naudojimo leidimo išdavimas, tai nereiškia, kad viešos 
konsultacijos turi būti rengiamos kiekviename etape, jeigu tokias konsultacijas numatyta 
rengti atliekant sprendimų priėmimo procedūrą kaip visumą. Iš pirmiau pateiktų paaiškinimų 
galima aiškiai suprasti, kad Lenkijos įstatyme, į kurį perkeliami įsipareigojamai, kylantys iš 
PAV direktyvos su pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/35/EB, numatyta rengti viešas 
konsultacijas dėl projektų, išvardytų direktyvos I priede, tame etape, kai priimamas 
sprendimas aplinkos klausimais. Apibendrinant galima teigti, kad Komisija nenustatė, jog 
Lenkijos statybos įstatymo 59 straipsniu būtų pažeidžiama Orhuso konvencijos 6 straipsnio 
2 dalis.

Kiti klausimai

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Europos Komisija klysta teigdama, kad sprendimai, susiję su 
sutikimo davimu nagrinėjamam projektam, atitinka Lenkijos teisės nuostatas. Be to, peticijos 
pateikėjas pateikia papildomą informaciją apie nacionaliniu lygmeniu vykstantį teismo 
procesą (Lenkijos teismų nutartis ir šiuo metu iškeltą ieškinį teismuose).

Komisija norėtų pažymėti, kad ji nėra atlikusi vertinimo, ar projektas atitinka Lenkijos teisės 
aktų reikalavimus. Projekto atitikties Lenkijos teisės aktams klausimas nepriklauso Komisijos 
kompetencijai.

Išvados

Pačiu projektu nepažeidžiami jokie ES teisės aktai. Siekdama suteikti daugiau informacijos 
Komisija patvirtina, kad su Lenkijos valdžios institucijomis vyksta dialogas apie tai, kaip 
Lenkija įgyvendina Direktyvą 2003/4/EB dėl galimybės susipažinti su informacija. Tačiau tai 
nėra susiję su šiuo projektu.“


