
CM\859607LT.doc PE448.664v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

3.3.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1345/2009 dėl atviros rudosios anglies kasyklos Lenkijoje, 
Žemutinėje Silezijoje, kurią pateikė Lenkijos pilietis Michal Racki

Peticija Nr. 0046/2010 dėl atvirosios lignito kasyklos Žemutinėje Silezijoje, 
Lenkija, kurią pateikė Lenkijos pilietė Irena Rogowska „Stop Odkrywce“ (Stop 
atvirajai kasybai) asociacijos vardu

1. Peticijos Nr. 1345/2009 santrauka

Peticijos pateikėjas aprašo atviros rudosios anglies kasyklos įrengimo Lenkijoje, Žemutinėje 
Silezijoje, projektą. Peticijos pateikėjo nuomone, šis projektas prieštarauja ES principams, 
pagal kuriuos raginama mažinti išmetamo anglies dioksido kiekį ir skatinti pažangiųjų 
technologijų diegimą siekiant naudoti mažiau aplinką teršiančius energijos gamybos būdus ir 
saugoti aplinką. Jis taip pat pabrėžia, kad atsakingos valdžios institucijos šio projekto viešai 
nesvarstė ir nepateikė skaidrių ir objektyvių mokslinių, socialinių ir ekonominių duomenų. 
Kadangi peticijos pateikėjas mano, kad įgyvendinant projektą bus padarytas rimtas 
galiojančių Bendrijos teisės aktų pažeidimas, jis prašo Europos Parlamento išnagrinėti šią 
problemą.

Peticijos Nr. 0046/2010 santrauka

Peticijos pateikėja mini atvirosios lignito kasyklos Žemutinėje Silezijoje, Lenkija, kurios 
sritys iš dalies saugomos pagal Natura 2000 programą, projektą. Ji mano, kad šis projektas 
prieštarauja ES principams dėl išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo ir pažangių 
technologijų skatinimo siekiant plėtoti mažiau aplinką teršiančius energijos gamybos būdus ir 
saugoti aplinką. Ji taip pat pabrėžia, kad atsakingos valdžios institucijos šio projekto viešai 
nesvarstė ir nepateikė skaidrių ir objektyvių mokslinių, socialinių ir ekonominių duomenų. 
Kadangi peticijos pateikėja mano, kad įgyvendinant šį projektą bus pažeidžiami atitinkami ES 
teisės aktai, ji prašo Europos Parlamentą išnagrinėti šią problemą.
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2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1345/2009: paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 22 d.
Peticija Nr. 0046/2010: paskelbta priimtina 2010 m. balandžio 23 d.
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 
6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Abi peticijos susijusios su planuojamu atvirosios lignito kasyklos projektu Lenkijos regione 
Žemutinėje Silezijoje. Peticijos pateikėjai teigia, kad projektas turės rimtų padarinių vietos 
aplinkai ir kad dėl jo bus suardytos pagrindinės ekosistemos. Be to, atkreipiamas dėmesys į 
tai, kad dėl projekto gali padidėti išmetamas anglies dioksido dujų kiekis, o tai, peticijų 
pateikėjų nuomone, nepriimtina Europoje, kur daug dėmesio skiriama atsinaujinantiems 
energijos šaltiniams. Peticijų pateikėjai taip pat teigia, kad įgyvendinant projektą reikės 
masiškai perkelti gyventojus, o tai suardys socialinę vietos bendruomenės struktūrą.

Vienas iš peticijos pateikėjų pabrėžia, kad dalis vietovės, kurioje planuojama įgyvendinti 
atvirosios lignito kasyklos projektą, priklauso Natura 2000 teritorijai (specialios apsaugos ir 
Bendrijos svarbos teritorija (BST) Łęgi Odrzańśkie, BST Irysowy Zagon ir Pątnów Legnicki). 
Peticijos pateikėja teigia, kad, jei projektas bus įgyvendintas, bus pakenkta Natura 2000 
vietovėms, o iš ES lėšų pastatyta infrastruktūra bus sugriauta. 

Toliau peticijos pateikėja teigia, kad pagal strateginį dokumentą „2030 m. Lenkijos 
energetikos politika“ projekte numatytai vietovei taikomi infrastruktūros vystymo 
apribojimai. Peticijos pateikėjos nuomone, šie apribojai yra neteisėti, nes vietos gyventojai 
aiškiai išreiškė savo nuomonę dėl projekto teisiškai įpareigojančiame referendume (95 % 
šešių atitinkamų savivaldybių (lenk. gmina) gyventojų balsavo prieš projektą; referendume 
dalyvavo 70 % gyventojų). Peticijos pateikėja pabrėžia, kad centrinės valdžios institucijos 
ignoruoja referendumo rezultatus. Taip pat ji teigia, kad į minėtąjį strateginį dokumentą 
įtraukiant infrastruktūros vystymo apribojimus nebuvo konsultuojamasi su visuomene. 

Kiti peticijos pateikėjų keliami klausimai susiję su galimais ES pagrindinių teisių chartijos 
pažeidimais, visų pirma atitinkamoms savivaldybėms priklausančių vietos bendruomenių teise 
gyventi neužterštoje žemėje ir nepatirti grėsmės dėl projekto įgyvendinimo, dėl kurio būtų 
masiškai perkeliami gyventojai.

Komisija pažymi, kad, nagrinėjant panašius į šiose peticijose iškeltus klausimus kaip 
registruotą skundą, dėl kurio Komisija paprašė Lenkijos valdžios institucijų paaiškinimų, 
taikyta ir preliminaraus tyrimo procedūra. Toliau pateikiamoje analizėje atsižvelgiama tiek į 
šiose peticijose pateikiamą informaciją, tiek į Lenkijos valdžios institucijų pateiktus 
paaiškinimus dėl minėto skundo.

Atsižvelgiant į ES teisę, peticijose keliamiems klausimams reikėtų taikyti dvi direktyvas: 
2001 m. birželio 27 d. direktyvą 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių 
aplinkai vertinimo1 (toliau – SAV direktyva) ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
direktyvą 1992/43/EB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos su 

                                               
1 OL L 197, 2001 7 21, p. 30.
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pakeitimais1 (toliau – Buveinių direktyva).

SAV direktyva – tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimas ir konsultacijos su 
visuomene

SAV direktyvos nuostatos nurodo, kad, be kita ko, reikia atlikti energetikos planų ir 
programų, kurie (pagal pastarąją Teismo praktiką) nustato tolesnio projektų, išvardytų 
Direktyvos 2001/42/EB 3 straipsnio 2 dalies a punkte, vystymo pagrindus, poveikio aplinkai 
vertinimą.

Kalbant apie konsultacijas su visuomene, SAV direktyvos 6 straipsnio 2 dalyje nurodoma, 
kad: „3 dalyje nurodytoms valdžios institucijoms ir 4 dalyje apibrėžtai visuomenei turi būti 
suteikta galimybė prieš priimant planą ar programą arba prieš pateikiant juos svarstyti pagal 
įstatymų leidimo procedūrą kuo anksčiau ir veiksmingiau per pagrįstai nustatytą laikotarpį 
pareikšti savo nuomonę apie plano ar programos projektą ir pridedamą aplinkos apsaugos 
ataskaitą“.

Remiantis Lenkijos valdžios institucijų pateikta informacija, galima daryti išvadą, kad prieš 
patvirtinant minėtą strateginį dokumentą „2030 m. Lenkijos energetikos politika“ buvo 
atliktas strateginis poveikio vertinimas pagal atitinkamus nacionalinės teisės reikalavimus. Be 
to, remiantis Lenkijos valdžios institucijų paaiškinimu, galima daryti išvadą, kad konsultacijų 
metu visoms atitinkamoms šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę ir pastabas. 
Pasak Lenkijos valdžios institucijų, rengiant galutinę strateginio dokumento versiją, buvo 
atsižvelgta į konsultacijų metu pareikštas pastabas.

Visgi reikia pažymėti, kad peticijos pateikėjos keliami klausimai susiję su konsultacijų su 
visuomene dėl infrastruktūros vystymo apribojimų regionuose, kurie iš tiesų įtraukti į minėtos 
programos II priedą, trūkumu. Todėl reikėtų išsiaiškinti su Lenkijos valdžios institucijomis, ar 
strateginio dokumento priedams buvo taikyta konsultacijų su visuomene procedūra.

Buveinių direktyva – planų poveikio saugomoms Natura 2000 vietovėms vertinimas

Pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį, „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“.

Remiantis Lenkijos valdžios institucijų pateikta informacija apie strateginio dokumento 
poveikio Natura 2000 vietovėms vertinimą, galima daryti kelias išvadas. Pirma, strateginio 
dokumento aplinkos apsaugos ataskaitoje nurodoma, kad dėl tos vietovės gamtosaugos 
ypatumų Legnicos kasykla strateginio dokumento galiojimo laikotarpiu (t. y., iki 2030 m.) 
nebus naudojama (žr. pranešimo 227 psl.).

Be to, Lenkijos valdžios institucijos nurodė, kad strateginis dokumentas yra bendrasis 
dokumentas, kuriame nustatomi Lenkijos energetikos sektoriaus prioritetai iki 2030 m., ir kad 
pagal SAV direktyvos 5 straipsnio 2 dalį parengtoje aplinkos apsaugos ataskaitoje pateikiama 
tiek informacijos, kiek galima tikėtis šiuo sprendimo priėmimo proceso etapu. Pagal Lenkijos 

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
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įstatymus, norint eksploatuoti Legnicos lignito kasyklą, reikėtų, kad tai būtų iš anksto įtraukta 
į atitinkamus planavimo dokumentus (pagal Lenkijos įstatymus – sąlygų studiją ir įvairių 
lygių žemės panaudojimo planus), kuriuos rengiant Lenkijos įstatymai reikalauja atlikti 
strateginį poveikio vertinimą (įskaitant konsultacijas su visuomene) ir kuriems taikomi 
gamtosaugos įstatymo 33 ir 34 straipsniai. Į šiuos minėtus straipsnius perkelti iš direktyvos 
6 straipsnio 3–4 dalių kylantys įpareigojimai, kuriais remiantis planus ar projektus galima 
vykdyti tik tada, kai nėra alternatyvių sprendimų ir kai yra priežasčių nepaisyti viešojo 
intereso.

Atsižvelgiant į Lenkijos valdžios institucijų atsakymą, reikėtų daryti išvadą, kad Komisija 
neturi duomenų, kuriais remdamasi ji galėtų nustatyti Buveinių direktyvos pažeidimą 
peticijose iškeltais klausimais. 

Kiti klausimai

Kadangi iš Lenkijos valdžios institucijų atsakymo aišku, kad Legnicos kasykla nebus 
eksploatuojama strateginio dokumento galiojimo laikotarpiu (t. y., iki 2030 m.), klausimas dėl 
galimo išmetamo CO2 kiekio viršijimo, kurį sukeltų kasyklos veikla, yra hipotetinis ir todėl 
vertinimo atlikti nereikia.

Atsižvelgiant į tai, kad gali prireikti perkelti vietos bendruomenes, taip pat į tai, kad atrodo, 
jog Lenkijos valdžios institucijos ignoravo vietos referendumo rezultatus, reikia pažymėti, 
kad šie klausimai patenka į išimtinės Lenkijos valdžios institucijų kompetencijos sritį ir 
Komisija negali jų nagrinėti.  

ES pagrindinių teisių chartija 

Kalbant apie nurodomą ES pagrindinių teisių chartijos pažeidimą, Komisija primena, kad 
pagal Chartijos 51 straipsnį jos nuostatos taikomos ES institucijoms ir valstybėms narėms tik 
tada, kai jos įgyvendina Sąjungos teisę. Remiantis pateikta informacija, negalima nustatyti 
jokių minėtų faktų ir ES teisės sąsajų.

Išvados

Komisija paprašys Lenkijos valdžios institucijų paaiškinti, ar strateginio dokumento „2030 m. 
Lenkijos energetikos politika“ priedams buvo taikoma konsultacijų su visuomene procedūra, 
kaip reikalaujama SAV direktyvoje.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 3 d. (RED)

„Kaip žadėta ankstesniame atsakyme, Komisija paprašė Lenkijos valdžios institucijų 
paaiškinti, ar dėl strateginio dokumento „2030 m. Lenkijos energetikos politika“ priedų buvo 
konsultuojamasi su visuomene, kaip reikalaujama SAV direktyvoje1 (Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo). 
Lenkijos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad dėl minėtojo strateginio dokumento 
priedų buvo konsultuojamasi su visuomene. Lenkijos valdžios institucijos visų pirma nurodė 
„Konsultacijų su visuomene dėl Lenkijos energetikos politikos iki 2030 m. rezultatų 
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ataskaitą“ (2009 m. liepos 15 d. parengė Ūkio ministras), pagal kurią galima daryti išvadą, 
kad dėl atitinkamos nuostatos, susijusios su infrastruktūros vystymo apribojimais, kuri dėl 
būtinybės apsaugoti kasyklą neturi sąsajų su energetikos vystymu ir yra įtraukta į strateginio 
dokumento priedą, buvo konsultuojamasi su visuomene.

Komisija, atsižvelgdama į Lenkijos valdžios institucijų pateiktus paaiškinimus, negali 
nustatyti SAV direktyvos pažeidimo.“


