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Tema: Peticija Nr. 0913/2010 dėl to, kad Lenkijos valdžios institucijos nesilaiko 
Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų 
poveikio aplinkai vertinimo ir Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos reikalavimų, kurią pateikė 
Lenkijos pilietis Janusz Wilczynski

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas rašo apie planuojamą greitkelio A2 atkarpą nuo Sviecko miesto Lenkijos 
ir Vokietijos pasienyje iki Naujojo Tomyslio, kuris yra už 106 km į rytus. Peticijos pateikėjas 
teigia, kad institucijos, atsakingos už leidimo šio kelio, kuris turės labai rimtų padarinių 
gamtos rezervatui Nietoperek, įtrauktam į tinklo „Natura 2000“ teritorijų sąrašą (PL 080003), 
tiesimui patvirtinimą, pažeidė daugybę Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo ir Tarybos direktyvos 92/43/EEB 
dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos nuostatų. Jis atkreipia dėmesį į 
tai, kad tokio pobūdžio ES aplinkos teisės aktų pažeidimai yra paplitęs reiškinys Lenkijoje, ir, 
inter alia, nurodo „Via Baltica“ atvejį. Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą 
užtikrinti, kad šios srities ES teisės aktų apskritai būtų laikomasi, ypač šio greitkelio projekto 
atveju.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 3 d.

„Komisija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ji yra gavusi skundą dėl tų pačių su šiuo projektu 
susijusių klausimų. Skundas buvo užregistruotas, o vėliau, atlikus tyrimą, jo nagrinėjimas 
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buvo nutrauktas. Toliau pateiktoje analizėje atsižvelgiama į peticijoje pateiktą informaciją, 
taip pat į informaciją, kuri Komisijai buvo pateikta drauge su užregistruotu skundu. 

Poveikio aplinkai vertinimas 
Peticijos pateikėjo minimas projektas priskiriamas prie PAV direktyvos I priedo 7b punkto 
„automagistralių ir greitkelių tiesimas“. Į direktyvos I priedą įtrauktiems projektams poveikio 
vertinimo procedūrą atlikti privaloma, o projektų, kuriems taikomas II priedas, atveju 
valstybės narės, atsižvelgdamos į atitinkamus Direktyvos III priede išdėstytus atrankos 
kriterijus, turi kiekvienu konkrečiu atveju ar remdamosi ribomis arba kriterijais nustatyti, ar 
dėl galimai didelio projekto poveikio aplinkai projekto vertinimas yra privalomas 
(vadinamasis patikrinimas). Atliekant poveikio aplinkai vertinimą, projekto užsakovas 
kompetentingoms institucijoms turi pateikti galimo didelio poveikio, susijusio su siūlomu 
projektu, o atitinkamais atvejais – bendro poveikio aprašą. Be to, į PAV procedūrą įeina ir 
konsultacijos su visuomene bei kitomis valdžios institucijomis, atsakingomis už 
aplinkosaugos klausimus. Taip pat sprendime leisti vykdyti planuojamą veiklą turėtų būti 
atsižvelgta į minėtų konsultacijų rezultatus ir informaciją, kurią kompetentingoms 
institucijoms pateikia užsakovas. Galiausiai, vadovaujantis direktyvos nuostatomis, 
sprendimas duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos arba jo neduoti turi būti skelbiamas viešai.

Tačiau Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal nusistovėjusią Europos Teisingumo Teismo 
praktiką (byla Bund Naturschutz, C-396/92; byla Haarlemmerliede, C-81/96) PAV direktyva 
netaikoma tais atvejais, kai leidimo vykdyti planuojamą veiklą suteikimo procedūra pradėta 
dar prieš šios direktyvos įsigaliojimą.

Peticijos pateikėjas teigia, kad jo nurodytam projektui PAV direktyva galioja, nes prašymas 
dėl leidimo vykdyti planuojamą veiklą suteikimo procedūros buvo pateiktas 2007 m. birželio 
mėn., o prašymas statybos leidimui gauti pateiktas 2009 m. gruodžio mėn. Šiuo atveju 
Komisija norėtų pažymėti tokius dalykus. Lenkijoje taikomas leidimų išdavimo procedūras 
paprastai sudaro keli etapai. Pagal Lenkijos įstatymus, norint vykdyti greitkelio tiesimo 
projektą, vienas po kito turi būti priimti sprendimai dėl vietos, turi būti gautas aplinkosaugos 
leidimas ir statybos leidimas. Visi šie sprendimai turėtų būti laikomi sutikimo dėl projekto 
davimo procedūra pagal PAV direktyvą. Atsižvelgiant į pirmiau minėtą Teismo praktiką, 
data, pagal kurią nustatoma leidimo suteikimo procedūros pradžia, yra data, kai pateikiama 
paraiška pirmajam leidimo suteikimo sprendimui gauti. 

Komisija nuodugniai išnagrinėjo peticijos pateikėjo pateiktą informaciją ir kaip peticijos dalį, 
ir kaip skundą. Iš Komisijos turimų dokumentų matyti, kad procedūra dėl vietos (t. y. dėl 
pirmojo leidimo suteikimo) pradėta praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio viduryje, 
vadinasi, gerokai prieš tai, kai Lenkijoje įsigaliojo PAV direktyva (2004 m. gegužės 1 d.). 
Taigi, remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, jai šios direktyvos nuostatos 
netaikomos. Todėl daroma išvada, kad nereikia nagrinėti peticijos pateikėjo pateiktų 
pareiškimų, susijusių su galimu tam tikrų minėtos direktyvos nuostatų pažeidimu. 

Buveinių direktyva 

Pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį „bet kokiems planams ir projektams, tiesiogiai 
nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, bet galintiems ją labai paveikti 
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individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, turi būti atliekamas jų galimo 
poveikio teritorijai įvertinimas“. Toliau Buveinių direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta 
nuostata, kad jei projektui ar planui, darančiam didelį poveikį „Natura 2000“ teritorijai, 
leidimas išduodamas, tai padaryti galima tik nesant kitų alternatyvių sprendimų arba dėl 
įpareigojančių priežasčių neatsižvelgti į visuomenės interesus. 

Peticijos pateikėjas teigia, kad nebuvo atlikta jokia atitinkama šio projekto galimybių analizė, 
dėl to jis tvirtina, kad buvo pažeisti procedūros reikalavimai, nustatyti Buveinių direktyvos 
6 straipsnio 3 ir 4 dalyse. Šiuo atžvilgiu Komisija taip pat norėtų atkreipti dėmesį, kad pagal 
Teisingumo Teismo sprendimą byloje Nr. 209/04 Komisija prieš Austriją 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 sutikimo procedūrų pradžios ir 
nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, Buveinių direktyvos procedūrinių reikalavimų 
pažeidimo nenustatyta. 

Dėl sprendimų leidimus išduoti kitam juridiniam asmeniui 

Dėl klausimo, susijusio su juridiniais asmenimis, kuriems buvo išduoti konkretūs leidimai, 
Komisija norėtų pažymėti, kad šis aspektas nėra reglamentuojamas PAV direktyva, todėl 
nekelia jokių problemų dėl galimos jo neatitikties šiai direktyvai. 

Dėl netinkamo ES direktyvų perkėlimo 

Peticijos pateikėjas teigia, kad nebuvo perkeltos arba buvo netinkamai perkeltos kai kurios 
PAV direktyvos ir Direktyvos 2003/4/EB nuostatos, taip pat Orhuso konvencijos 6 straipsnio 
2 dalis. 
PAV direktyva 
Peticijos pateikėjas tvirtina, kad kai kurios PAV direktyvoje įtvirtintos apibrėžtys nebuvo 
perkeltos į Lenkijos teisę. Tai susiję su tokiomis sąvokomis kaip sutikimas dėl planuojamos 
veiklos, suinteresuotoji visuomenė ir projekto užsakovas. Be to, peticijos pateikėjo nuomone, 
į Lenkijos teisę nebuvo perkeltos PAV direktyvos 6 straipsnio 6 dalies nuostatos, pagal kurias 
numatoma, „kad būtų pakankamai laiko visuomenei informuoti, o suinteresuotai visuomenei 
pasirengti ir veiksmingai dalyvauti priimant sprendimą aplinkos klausimais pagal šio 
straipsnio nuostatas, turi būti numatyti tinkami įvairių etapų terminai“. 
Komisija pažymi, kad ji atliko išsamią Lenkijos PAV direktyvos perkėlimo priemonių analizę 
ir nustačiusi, kad Lenkijos nuostatos nevisiškai atitinka šioje direktyvoje įtvirtintus 
reikalavimus, 2006 m. pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą pagal ankstesnį Europos 
bendrijos steigimo sutarties 226 straipsnį (dabartinį Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
258 straipsnį). Svarbu pabrėžti, kad tai yra bendra byla dėl neatitikties, kuri nėra susijusi su 
konkrečiu projektu. Oficialus pranešimas (pirmasis rašytinis įspėjimas) šiuo klausimu 
nusiųstas Lenkijai 2006 m. liepos 4 d. 2007 m. birželio 29 d. buvo nusiųsta motyvuota 
nuomonė (antrasis rašytinis įspėjimas). Atsižvelgdamos į šį veiksmą, Lenkijos valdžios 
institucijos priėmė naują įstatymą dėl galimybės gauti informaciją apie aplinką ir jos apsaugą, 
visuomenės dalyvavimą užtikrinant aplinkos apsaugą ir poveikio aplinkai vertinimą, kuris 
įsigaliojo 2008 m. lapkričio 15 d. Komisijos nuomone, naujasis įstatymas atitiko 
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PAV direktyvą tiek nuostatų, susijusių su konsultavimusi su visuomene, tiek ir šios direktyvos 
apibrėžčių perkėlimo požiūriu. 

Direktyva 2003/4/EB
Peticijos pateikėjas taip pat tvirtina, kad į Lenkijos teisinę sistemą nebuvo tinkamai perkelta 
Direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir 
panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB. Konkrečiai kritikuojamas 1 straipsnio, 
3 straipsnio 5 dalies a punkto, 3 straipsnio 5 dalies, 7 straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies 
perkėlimas. 

Komisija atliko priemonių, kuriomis pirmiau minėta direktyva perkelta į nacionalinę teisę 
vykdant horizontalius veiksmus, vertinimą ir, nustačiusi, kad tai, kaip Lenkija perkėlė jos 
nuostatas, neatitinka šios direktyvos reikalavimų, išsiuntė raštą Lenkijos valdžios 
institucijoms, prašydama paaiškinti padėtį. Lenkijos valdžios institucijų atsakymas gautas ir 
dabar vertinamas. 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. Šis reikalavimas įtvirtintas PAV direktyvos 6 straipsnio 2 dalyje – nustatyti 
išsamūs reikalavimai, susiję su pareiga informuoti visuomenę apie projektus, kurie galėtų 
daryti didelį poveikį aplinkai. Dėl PAV direktyvos taikymo žr. pirmiau išdėstytą informaciją. 

Orhuso konvencija
Galiausiai peticijos pateikėjas teigia, kad nebuvo perkelta Orhuso konvencijos 6 straipsnio 
2 dalis, kurioje nustatoma, kad „pradiniame sprendimo dėl aplinkos priėmimo procedūros 
etape suinteresuotoji visuomenė atitinkamai, laiku ir veiksmingai informuojama atitinkamai 
viešai paskelbiant, arba pranešant individualiai, inter alia, apie: 
a) planuojamą veiklą ir prašymą, kuriuo remiantis bus priimamas sprendimas; 

b) galimų sprendimų pobūdį arba apie sprendimo projektą; 
c) valstybės instituciją, atsakingą už sprendimo priėmimą; 

d) numatomą procedūrą (…). 
Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad sprendimų priėmimo procesas dėl Konvencijos I priede 
išvardytų veikos rūšių, inter alia, reglamentuojamas Lenkijos teisės nuostatomis, kuriomis 
perkeliama Direktyva 85/337/EEB ir Direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės (TIPK direktyva)1. 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. 

Nėra duomenų, kad šio projekto atveju buvo pažeisti ES aplinkosaugos 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. Komisija laikosi nuomonės, 
kad šiuo atveju jokie tolesni veiksmai nėra reikalingi, ir 2011 m. sausio mėn. nutraukė šio 
atvejo nagrinėjimą.“

4. (Patikslintas) Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.
                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
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„Peticijos pateikėjas vėl kreipėsi su skundu tvirtindamas, kad Europos Parlamento Peticijų 
komitetas, priimdamas sprendimą nutraukti peticijos nagrinėjimą, rėmėsi neteisinga informacija, 
kurią pateikė Europos Komisija. Be to, peticijos pateikėjas teigia, kad peticija buvo išnagrinėta 
Aplinkos komitetui nepateikus savo nuomonės. 

Iš esmės peticijos pateikėjas pakartoja argumentus, pateiktus pradinėje peticijoje. Svarbiausias 
tvirtinimas susijęs su tuo, kad, peticijos pateikėjo nuomone, nagrinėjamas projektas dėl greitkelio 
A2 atkarpos nuo Sviecko iki Naujojo Tomyslio tiesimo yra po įstojimo į ES įgyvendinamas 
projektas. Peticijos pateikėjas pažymi, kad, nors sprendimas dėl nagrinėjamo projekto vykdymo 
vietos buvo priimtas 1996 m., su projektu susiję darbai buvo tęsiami po 11 metų, todėl reikėjo 
atnaujinti sprendimą dėl projekto vykdymo vietos, o kai kuriais atvejais reikėjo priimti naują 
sprendimą dėl projekto vykdymo vietos. Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tris naujus vietos 
valdžios institucijų priimtus administracinius sprendimus dėl vietovės, kurie turi poveikį peticijos 
pateikėjo planams, įgyvendinamiems po 2004 m., pvz., 2007 m. rugpjūčio 6 d. priimtas 
sprendimas aplinkos klausimais, 2008 m. kovo 11 d. priimtas sprendimas dėl projekto vykdymo 
vietos ir 2009 m. birželio 15 d. išduotas statybos leidimas. 

Remdamasis teiginiu, kad projektas yra po įstojimo į ES įgyvendinamas projektas, peticijos 
pateikėjas pakartoja savo tvirtinimus, susijusius su projekto galimybių analizės stoka, dėl kurios, 
jo nuomone, yra pažeidžiama Buveinių direktyvos 6 straipsnio 4 dalis1. Be to, manydamas, kad 
projektas yra po įstojimo į ES įgyvendinamas projektas, peticijos pateikėjas pakartoja pirmiau 
pateiktus argumentus, teigdamas, kad buvo netinkamai atliktos viešos konsultacijos, todėl pažeista 
PAV direktyva2. Peticijos pateikėjas taip pat dar kartą pateikė savo argumentą dėl leidimų 
išdavimo kitiems juridiniams asmenims („Greitkelis Wielkopolska S.A.“, o ne Nacionalinių kelių 
ir greitkelių generaliniam direktoratui). Toliau peticijos pateikėjas dar kartą kelia klausimą dėl to, 
kad projekto užsakovas negali įgyvendinti savo teisės naudotis nuosavybe, kurioje turi būti 
įgyvendinamas projektas. Atsižvelgdamas į visus pirmiau išdėstytus teiginius, peticijos pateikėjas 
laikosi nuomonės, kad į jo argumentas nebuvo atsiliepta. Galiausiai peticijos pateikėjas pažymi, 
kad jam buvo suteikta klaidinga informacija apie tai, kad Lenkijos įstatyme pateiktos apibrėžtys 
„sutikimas dėl planuojamos veiklos“ ir „projekto užsakovas“. 

Dėl ES aplinkos apsaugos teisės aktų taikymo laiko atžvilgiu (prieš ar po įstojimo į ES 
įgyvendinamas projektas) 

Komisija norėtų pažymėti, kad panašūs teiginiai buvo pateikti pradinėje peticijos pateikėjo 
peticijoje. Toje peticijoje Komisija paaiškino, kad: 

„(…)Lenkijoje taikomos leidimų išdavimo procedūros paprastai yra kelių etapų. Pagal Lenkijos 
įstatymus, norint vykdyti greitkelio tiesimo projektą, vienas po kito turi būti priimti sprendimai dėl 
vietos, turi būti gautas aplinkosaugos leidimas ir statybos leidimas. Visi šie sprendimai turėtų būti 
laikomi sutikimo dėl projekto davimo procedūra pagal PAV direktyvą. Atsižvelgiant į pirmiau minėtą 
Teismo praktiką, data, pagal kurią nustatoma leidimo suteikimo procedūros pradžia, yra data, kai 
pateikiama paraiška pirmajam leidimo suteikimo sprendimui gauti.

                                               
1 Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (su pakeitimais) (toliau –
Buveinių direktyva); OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
2 Tarybos direktyva 85/337/EEB 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 (toliau – Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva); 
OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
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Komisija nuodugniai išnagrinėjo peticijos pateikėjo pateiktą informaciją ir kaip peticijos dalį, ir 
kaip skundą. Iš Komisijos turimų dokumentų matyti, kad procedūra dėl vietos (t. y. dėl pirmojo 
leidimo suteikimo) pradėta praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio viduryje, vadinasi, gerokai 
prieš tai, kai Lenkijoje įsigaliojo PAV direktyva (2004 m. gegužės 1 d.). Taigi, remiantis 
nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, jai šios direktyvos nuostatos netaikomos.“

„(…) 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 sutikimo procedūrų pradžios ir 
nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, Buveinių direktyvos procedūrinių reikalavimų 
pažeidimo nenustatyta.“

Sprendimai dėl nagrinėjamo projekto vykdymo vietos buvo išduoti 1996 m.1 Šie sprendimai, nors 
vėliau šiek tiek pakeisti, vis dar yra privalomi. Taigi, Komisijos nuomone, nagrinėjamas projektas 
yra prieš įstojimą į ES įgyvendinamas projektas. Todėl pagal nusistovėjusią Europos 
Teisingumo Teismo praktiką (byla Bund Naturschutz, C-396/92; byla Haarlemmerliede, C-81/96,
byla Komisija prieš Austriją, Nr. 209/04) PAV direktyvoje nustatyti reikalavimai ir procedūriniai 
reikalavimai, nustatyti Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse, šiam projektui nėra 
privalomi. 

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą informaciją, nebūtina nagrinėti konkrečių peticijos pateikėjo 
tvirtinimų dėl PAV direktyvos arba Buveinių direktyvos 6 straipsnio 4 dalies pažeidimų 
įgyvendinant nagrinėjamą projektą. 

Dėl papildomų darbų 

Nepaisant to, iš peticijos pateikėjo pateiktos informacijos matyti, kad 2008 m. buvo priimti 
papildomi sprendimai dėl projekto vykdymo vietos papildomiems darbams, susijusiems su 
projektu. Šie darbai apima: privažiavimo kelių į sklypus ir aptarnavimo teritorijas, avarinių 
išėjimų, privažiavimo kelių prie ekologinių tvenkinių ir gyvūnų perėjimo vietų, papildomų 
automobilių stovėjimo vietų aptarnavimo teritorijose įrengimą ir mokamų stovėjimo aikštelių 
išplėtimą. 

Išanalizavus 2008 m. kovo 8 d. išduotą sprendimą dėl projekto vykdymo vietos paaiškėja, kad 
pirmiau minėtame sprendime dėl projekto vykdymo vietos buvo atsižvelgta į sąlygas, pridėtas prie 
nagrinėjamam projektui išduoto sprendimo aplinkos klausimais2, todėl jos yra privalomos ir 
atliekant papildomus darbus. Priimant pirmiau minėtą sprendimą aplinkos klausimais buvo 
parengta aplinkos apsaugos ataskaita ir atliktos viešos konsultacijos dėl viso nagrinėjamo 
projekto. Be to, remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, išduodant statybos leidimą buvo 
atlikta antra PAV procedūra visam projektui. Taigi, Komisija negali nustatyti PAV direktyvos 
pažeidimo šiuo klausimu. 

Dėl teiginio, kad išduodant sprendimą aplinkos klausimais nebuvo atliktos viešos konsultacijos 
                                               
1 Gožuvo vaivadijoje 1996 m. birželio 10 d. Gožuvo vaivados priimtas sprendimas Nr. 1/96 (sprendimas Nr. GP-
NB/7331/1/96); Zelona Guros vaivadijoje 1996 m. birželio 25 d. Zelona Guros vaivados priimtas sprendimas 
Nr. 1/96 (sprendimas Nr. UAN-P-7331/1/96); Poznanės vaivadijoje 1996 m. liepos 5 d. Poznanės vaivados 
priimtas sprendimas Nr. 1/96 (sprendimas Nr. GP-II-7331/1/96/1325).
2 2007 m. rugpjūčio 6 d. sprendimas.
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pagal PAV direktyvos nuostatas, Komisija pažymi, kad jau buvo imtasi veiksmų siekiant pašalinti 
pažeidimą, susijusį su Lenkijos teisės aktų nuostatų horizontalaus pobūdžio neatitiktimi 
PAV direktyvos reikalavimams, susijusiems su visuomenės dalyvavimu. Atsižvelgdamos į šį 
veiksmą, 2008 m. spalio 3 d. Lenkijos valdžios institucijos priėmė naują įstatymą dėl galimybės 
gauti informaciją apie aplinką ir jos apsaugą, visuomenės dalyvavimą užtikrinant aplinkos 
apsaugą ir poveikio aplinkai vertinimą, kuris įsigaliojo 2008 m. lapkričio 15 d. Naujajame 
Lenkijos įstatyme tinkamai pašalinti trūkumai, nustatyti per pažeidimo procedūrą. 

Dėl peticijos pateikėjo tvirtinimo, kad viešų konsultacijų procesas, atliktas išduodant statybos 
leidimą, buvo sutrikdytas dėl pranešimo paskelbimo laikraštyje „Gazeta Lubuska“, o ne „Gazeta 
Wyborcza“, plakatų trūkumo netoli planuojamų investicijų vietos ir gretimuose miestuose, taip 
pat netinkamai nustatyto termino pastaboms pateikti, Komisija norėtų pateikti šias pastabas. Kaip 
nustatyta direktyvos 6 straipsnio 5 dalyje, valstybės narės gali laisvai pasirinkti, kokiomis ryšių 
priemonėmis informuoti visuomenę. Iš statybos leidimo pagrindimo analizės aišku, kad 
informacija apie galimybę pateikti pastabas buvo paskelbta internete, įvairių miestų savivaldybių 
skelbimų lentose, taip pat vietos laikraštyje. Komisija nerado jokių įrodymų, kad informacijos 
paskelbimas viename laikraštyje, o ne kitame galėtų kliudyti suinteresuotajai visuomenei 
veiksmingai dalyvauti konsultavimosi procedūroje. Iš Komisijos turimos informacijos galima 
daryti išvadą, kad, be reguliaraus konsultavimosi su visuomene procedūros, vyko papildomos 
savanoriškos konsultacijos su visuomene, kurias atliko investuotojas (pvz., viešas svarstymas, 
kuriame aptarti aplinkosaugos klausimai, susiję su gyvūnų perėjimo vietomis). Taigi 
suinteresuotosios visuomenės nariai, įskaitant nevyriausybines aplinkos apsaugos organizacijas, 
turėjo galimybę pateikti savo pastabas dėl projekto. Todėl Komisija negali nustatyti 
PAV direktyvos 6 straipsnio 2 dalies pažeidimo šiuo klausimu. 

Dėl teiginio, kad buvo netinkamai nustatytas terminas pastaboms pateikti, Komisija norėtų 
pažymėti, kad Lenkijos Administracinio proceso kodekso 49 straipsnis negali būti taikomas 
2008 m. spalio 3 d. priimto įstatymo 30 straipsniui, todėl negali būti nustatytas PAV direktyvos 
6 straipsnio 2 dalies pažeidimas dėl terminų nustatymo. 

Dėl sprendimų leidimus išduoti kitam juridiniam asmeniui 

Komisija norėtų atkreipti dėmesį į savo pirmesnį pranešimą: 

„Dėl klausimo, susijusio su juridiniais asmenimis, kuriems buvo išduoti konkretūs leidimai, 
Komisija norėtų pažymėti, kad šis aspektas nėra reglamentuojamas PAV direktyva, todėl nekelia 
jokių problemų dėl galimos jo neatitikties šiai direktyvai.“ 

Be to, Komisija norėtų pažymėti, kad iš turimos informacijos analizės matyti, jog viešasis 
investuotojas nusprendė perduoti įgyvendinimo darbus kitam juridiniam asmeniui, todėl statybos 
leidimas turi būti išduotas tam subjektui. Tačiau tai neturi įtakos nustatant leidimo išdavimo 
procedūros pradžią, kaip paaiškinta pirmiau. 

Dėl nuosavybės

Peticijos pateikėjas teigia, kad projekto užsakovas remiasi klaidingu pareiškimu dėl teisės 
atsisakyti žemės statybos tikslais. Komisija norėtų pažymėti, kad nuosavybės ir turto nusavinimo 
klausimas nepriklauso Komisijos kompetencijai, nes visiškai patenka į valstybių narių 
atsakomybės sritį.
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Dėl sąvokų „sutikimas dėl planuojamos veiklos“ ir „projekto užsakovas“ perkėlimo 

Dėl peticijos pateikėjo pastabos, kad Komisija klaidingai teigė, jog Lenkijos įstatyme pateiktos 
apibrėžtys „sutikimas dėl planuojamos veiklos“ ir „projekto užsakovas“, Komisija atkreipia 
dėmesį į savo ankstesnį pranešimą, kuriame ji nurodė: 

„Komisijos nuomone, naujasis įstatymas atitiko PAV direktyvą tiek nuostatų, susijusių su 
konsultavimusi su visuomene, tiek ir šios direktyvos apibrėžčių perkėlimo požiūriu.“ 

Šiuo aspektu taip pat reikėtų pabrėžti, kad pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką 
perkeliant direktyvą į nacionalinę teisinę sistemą nebūtina pažodžiui (verbatim in express) perkelti 
jos turinio į teisės normas. Kai kuriais atvejais gali pakakti bendros teisinės aplinkos, jeigu ja 
užtikrinamas visapusiškas direktyvos taikymas (C-6/04, 428/04). Komisijos nuomone, PAV 
procedūrai taikoma bendra teisinė aplinka pagal Lenkijos teisės aktus užtikrina projekto 
užsakovui nustatytų pareigų, nustatytų direktyvoje, taikymą ir yra pakankamai susijusi su 
sutikimo dėl planuojamos veiklos sąvoka. 

Išvada

Projektu, įskaitant papildomus darbus, nepažeidžiami jokie ES teisės aktai. Kadangi aptariamo 
projekto atveju ES aplinkos teisės aktų pažeidimų nenustatyta, Komisija nemano, kad reikia imtis 
tolesnių veiksmų šiuo atveju.“


