
CM\876854LV.doc PE460.721v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

6.9.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0913/2010, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Janusz 
Wilczynski, par to, ka Polijas varas iestādes neievēro Padomes 
Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu un Padomes Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz plānoto A-2 automaģistrāli no Swiecko (uz Polijas un 
Vācijas robežas) uz Novi Tomislas pilsētu, kas atrodas 106 km uz austrumiem. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka varas iestādes, kuras atbildīgas par ceļa būvdarbu apstiprināšanu, kam 
būs ārkārtīgi liela ietekme uz Nietoperek dabas rezervātu, kurš ir iekļauts Natura 2000
sarakstā (PL 080003), ir pārkāpušas ļoti daudzus Padomes Direktīvas 85/337/EEK par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu un Padomes Direktīvas 
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību noteikumus. Viņš 
uzsver, ka šāda veida ES vides tiesību aktu pārkāpums Polijā ir izplatīta parādība, un cita 
starpā norāda uz Via Baltica gadījumu. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas 
Parlamentu nodrošināt, ka tiek ievēroti ES tiesību akti šajā jomā gan vispārīgi, gan arī 
konkrēti saistībā ar šo automaģistrāles projektu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 17. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 3. martā.

Komisija vēlas norādīt, ka saistībā ar šo projektu ir saņēmusi sūdzību par šiem pašiem 
jautājumiem. Sūdzība tika reģistrēta un pēc tam slēgta, pamatojoties uz veikto izmeklēšanu.
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Turpmāk sniegtajā analīzē ir ņemta vērā lūgumrakstā ietvertā informācija, kā arī informācija, 
ko Komisijai iesniedza reģistrētās sūdzības ietvaros.

Ietekmes uz vidi novērtējums
Uz lūgumraksta iesniedzēja norādīto projektu attiecas IVN direktīvas I pielikuma 7. punkta 
b) apakšpunkts „autoceļu un ātrgaitas šoseju būvniecība”. Projektiem, kas uzskaitīti direktīvas 
I pielikumā, ir obligāti jāveic ietekmes uz vidi novērtējums; turpretim attiecībā uz 
II pielikumā uzskaitītajiem projektiem dalībvalstīm, vai nu izskatot katru gadījumu atsevišķi, 
vai saskaņā ar pakāpēm vai kritērijiem, ir jānosaka, vai par projektu ir jāveic novērtējums 
sakarā ar tā būtisku ietekmi uz vidi, ņemot vērā atbilstošus atlases kritērijus, kas noteikti 
direktīvas III pielikumā (tā sauktā „pārbaude”). Kad ietekmes uz vidi novērtējums ir veikts, 
attīstītājs kompetentajām iestādēm iesniedz aprakstu par ierosinātā projekta iespējamo būtisko 
ietekmi, tostarp attiecīgā gadījumā kumulatīvo ietekmi. Turklāt IVN procedūra ietver 
apspriedes ar sabiedrību un ieinteresētajām varas iestādēm, kuras var būt saistītas ar projektu 
to īpašās ekoloģiskās atbildības dēļ. Turklāt, pieņemot lēmumu par attīstības saskaņošanu, ir 
jāņem vērā iepriekš minēto apspriežu rezultāti un informācija, ko kompetentajām iestādēm 
sniedzis attīstītājs. Visbeidzot, pamatojoties uz direktīvu, lēmums piešķirt vai atteikt attīstības 
piekrišanu ir jādara zināms sabiedrībai.

Komisija tomēr norāda, ka saskaņā ar vispārpieņemto Eiropas Savienības Tiesas praksi (lieta
C-396/92, Bund Naturschutz; lieta C-81/96 Haarlemmerliede) IVN direktīva nav jāpiemēro, 
ja attīstības saskaņošanas procedūra tika sākta pirms direktīvas stāšanās spēkā.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka IVN direktīva ir piemērojama attiecībā uz minēto 
projektu, jo pieteikums vides atļaujas saņemšanai tika iesniegts 2007. gada jūnijā un 
pieteikums būvatļaujas saņemšanai — 2009. gada decembrī. Šajā saistībā Komisijas vēlas 
norādīt šādu informāciju. Polijā atļauju piešķiršanas procedūras parasti ir daudzpakāpju 
procedūras. Attiecībā uz autoceļa projektu saskaņā ar Polijas tiesību aktiem ir jāpieņem šādi 
secīgi lēmumi: lēmums par projekta vietu, vides atļauja un būvatļauja. Visi šie lēmumi ir 
jāuzskata par projekta attīstības saskaņošanu IVN direktīvas izpratnē. Ņemot vērā iepriekš 
minēto vispārpieņemto tiesas praksi, datums, kas nosaka atļaujas izsniegšanas procedūras 
sākumu, ir datums, kad iesniegts pieteikums pirmā atļaujas lēmuma saņemšanai.

Komisija ir rūpīgi pārbaudījusi lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju gan lūgumrakstā, 
gan sūdzībā. No Komisijas rīcībā esošās informācijas izriet, ka procedūra attiecībā uz lēmumu 
par projekta vietu (t. i., pirmais atļaujas lēmums) tika sākta 20. gs. 90. gadu vidū un tādējādi 
ilgi pirms IVN direktīvas stāšanās spēkā Polijā, proti, 2004. gada 1. maijā. Tādēļ, ievērojot 
Eiropas Savienības Tiesas praksi, direktīvas prasības uz to neattiecas. Ņemot vērā iepriekš 
minēto, nav jāanalizē lūgumraksta iesniedzēja izteiktie apgalvojumi par īpašu direktīvas 
noteikumu iespējamo pārkāpumu.

Dzīvotņu direktīva

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu „visos plānos vai projektos, kas nav tieši 
saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā 
ar citiem plāniem vai projektiem varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē 
ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus”. Turklāt saskaņā ar Dzīvotņu 
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direktīvas 6. panta 4. punktu, ja projekts vai plāns, kam ir būtiska ietekme uz Natura 2000
teritoriju, tomēr ir jāatļauj, tas jādara tikai tad, ja nav alternatīvu risinājumu un ja projekts 
jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka minētajam projektam netika veikta atbilstoša variantu 
analīze, un tādēļ viņš apgalvo, ka ir pārkāptas procesuālās prasības, kas izriet no Dzīvotņu 
direktīvas 6. panta 3. un 4. punkta. Šajā saistībā Komisija arī vēlas norādīt, ka saskaņā ar 
Kopienu Tiesas spriedumu lietā 209/04 Komisija pret Austriju Dzīvotņu direktīvas 6. panta 
3. un 4. punktā noteiktās procesuālās prasības ir obligātas dalībvalstīm tikai attiecībā uz tiem 
projektiem, kuru pieteikumi attīstības saskaņošanai tika iesniegti pēc datuma, kad direktīva 
kļuva saistoša dalībvalstīs, kas Polijas gadījumā ir 2004. gada 1. maijs. Ņemot vērā 
iepriekšējos secinājumus par atļaujas piešķiršanas procedūras sākumu minētajam projektam 
un ievērojot Eiropas Savienības Tiesas vispārpieņemto praksi, nav konstatējams Dzīvotņu 
direktīvas procesuālo prasību pārkāpums.

Jautājums par atļaujas lēmumu piešķiršanu dažādām juridiskām personām

Attiecībā uz jautājumu par juridiskām personām, kurām tika izsniegti īpaši lēmumi, Komisija 
vēlas norādīt, ka šis aspekts neietilpst IVN direktīvas piemērošanas jomā un tādēļ nevar būt 
pamatā jautājumiem par neatbilstību direktīvai.

Jautājums par ES direktīvu nepareizu transponēšanu

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka daži IVN direktīvas noteikumi, daži 
Direktīvas 2003/4/EK noteikumi, kā arī daži Orhūsas konvencijas 6. panta 2. punkta 
noteikumi nav transponēti vai ir transponēti nepareizi.
IVN direktīva
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka dažas no IVN direktīvā ietvertajām definīcijām nav 
transponētas Polijas tiesību aktos. Tas attiecas uz jēdzienu „attīstības piekrišana”, „attiecīgā 
sabiedrības daļa” un „attīstītājs”. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka IVN direktīvas 
6. panta 6. punkts, kas paredz, ka „dažādajos lemšanas posmos jāparedz pieņemami termiņi, 
ar tiem atvēlot pietiekami daudz laika sabiedrības informēšanai un ļaujot attiecīgajai 
sabiedrības daļai sagatavoties un efektīvi piedalīties vides lēmumu pieņemšanā saskaņā ar šo 
pantu”, nav transponēts Polijas tiesību aktos.
Komisija vēlas norādīt, ka tā ir padziļināti analizējusi Polijas pasākumus, ar ko transponē 
IVN direktīvu, un, konstatējusi, ka Polijas noteikumi pilnīgi neatbilst direktīvas prasībām, 
2006. gadā sāka pārkāpuma procedūru saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 
226. pantu (pašreiz Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pants). Ir svarīgi uzsvērt, ka 
šis ir vispārējs neatbilstības gadījums, kas neattiecas uz kādu konkrētu projektu. Oficiāla 
paziņojuma vēstule (pirmais rakstiskais brīdinājums) par šo jautājumu tika nosūtīta Polijai 
2006. gada 4. jūlijā. Argumentēts atzinums (otrais rakstiskais brīdinājums) pēc tam tika izdots 
2007. gada 29. jūnijā. Šīs darbības rezultātā Polijas varas iestādes pieņēma jaunu likumu par 
piekļuvi informācijai attiecībā uz vidi un tās aizsardzību, sabiedrības līdzdalību vides 
aizsardzībā un ietekmes uz vidi novērtējumu, kas stājās spēkā 2008. gada 15. novembrī.
Komisija uzskata, ka šis jaunais likums atbilst IVN direktīvai attiecībā uz tās noteikumiem par 
sabiedrisko apspriešanu un direktīvas definīciju transponēšanu.
Direktīva 2003/4/EK
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Lūgumraksta iesniedzējs turklāt apgalvo, ka Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas 
pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu nav pareizi 
transponēta Polijas tiesību sistēmā. Apgalvojumi īpaši attiecas uz 1. panta, 3. panta 5. punkta 
a) apakšpunkta, 3. panta 5. punkta, 7. panta 1. punkta un 8. panta 1. punkta transponēšanu.

Komisija novērtēja pasākumus, ar ko transponē iepriekš minētās direktīvas prasības valsts 
tiesību aktos horizontālās pieejas ietvaros, un, konstatējusi, ka Polijas veiktā transponēšana 
nav pilnīgi atbilstoša, nosūtīja vēstuli Polijas varas iestādēm ar lūgumu sniegt 
paskaidrojumus. Atbilde no Polijas varas iestādēm ir saņemta un pašreiz tiek izvērtēta. Tomēr 
jāuzsver, ka nekādi iespējamie trūkumi saistībā ar Direktīvas 2003/4/EK transponēšanu neskar 
minēto projektu. Direktīva 2003/4/EK nenosaka īpašus pienākumus izplatīt informāciju 
attiecībā uz dažādām projekta kategorijām. Šī prasība ir ietverta IVN direktīvas 6. panta 
2. punktā, kurā sīki noteikti pienākumi informēt sabiedrību par projektiem, kam varētu būt 
būtiska ietekme uz vidi. Attiecībā uz IVN direktīvas piemērojamību lūdzam skatīt iepriekš 
izklāstīto.

Orhūsas konvencija
Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka nav transponēts Orhūsas konvencijas 6. panta 
2. punkts, kas nosaka, ka „ieinteresēto sabiedrību savlaicīgi un efektīvi, attiecīgi ar publisku 
paziņojumu vai individuāli, informē par vides lēmumu pieņemšanas procedūras sākšanu, inter 
alia, par:
a) ierosināto darbību un pieteikumu, par kuru ir jāpieņem lēmums;

b) iespējamo lēmumu vai lēmumu projektu būtību;
c) valsts iestādi, kas atbildīga par lēmuma pieņemšanu;

d) paredzēto procedūru (..)”.
Komisija vēlas norādīt, ka lēmumu pieņemšanas procesu attiecībā uz Konvencijas I pielikumā 
minētajām darbībām inter alia reglamentē Polijas tiesību aktu noteikumi, ar ko transponē 
Direktīvu 85/337/EEK un Direktīvu 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli (PINK direktīva)1. Šajos Polijas tiesību aktu noteikumos ir iekļauti noteikumi par 
sabiedrisko apspriešanu, kas paredzēti Orhūsas konvencijas 6. panta 2. punktā. Tāpēc 
Komisija nevar piekrist, ka trūkst transponēšanas pasākumu attiecībā uz Orhūsas konvencijas 
6. panta 2. punktu.

Nav pierādījumu, ka attiecībā uz šo projektu būtu pārkāpti ES tiesību akti vides jomā. Lai 
sniegtu plašāku informāciju, Komisija apstiprina, ka tā turpina dialogu ar Polijas varas 
iestādēm par to, kā Polija ir īstenojusi Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību 
sabiedrībai. Tomēr tas neattiecas uz šo projektu. Komisija neuzskata, ka šajā lietā jāveic 
papildu darbības, un savu lietu šajā jautājumā slēdza 2011. gada janvārī.

4. (REV) Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs izteica apgalvojumu, ka Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja, 
pieņemot lēmumu slēgt lūgumraksta izskatīšanu, pamatojās uz nepatiesu informāciju, ko bija 
iesniegusi Eiropas Komisija. Lūgumraksta iesniedzējs turklāt apgalvo, ka lūgumraksts tika 
izskatīts bez Vides komitejas atzinuma.
                                               
1 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.



CM\876854LV.doc 5/8 PE460.721v02-00

LV

Lūgumraksta iesniedzējs principā atkārto sākotnējā lūgumrakstā izteiktos argumentus. Svarīgākais 
apgalvojums attiecas uz to, ka, pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, attiecīgais projekts — A-2 
automaģistrāle no Świecko uz Novi Tomislu — ir pēciestāšanās projekts. Lūgumraksta iesniedzējs 
atzīmē, ka, lai arī lēmums par attiecīgā projekta vietu tika pieņemts 1996. gadā, projekta 
īstenošanas darbi tika atsākti pēc 11 gadiem un līdz ar to lēmumu par projekta vietu vajadzēja 
papildināt, turklāt dažos gadījumos bija jāpieņem jauns lēmums par projekta vietu. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda uz to, ka pēc 2004. gada par teritoriju, kas ietekmē lūgumraksta iesniedzēja 
zemes gabalus, vietējās iestādes izdeva trīs jaunus administratīvus lēmumus, proti, 2007. gada 
6. augusta lēmumu par vidi, 2008. gada 11. marta lēmumu par projekta vietu un 2009. gada 
15. jūnija būvatļauju.

Atbilstoši apgalvojumam, ka šis ir pēciestāšanās projekts, lūgumraksta iesniedzējs atkārto savas 
sūdzības par analizētu variantu trūkumu attiecībā uz projektu, kā rezultātā, viņaprāt, pārkāpts 
Dzīvotņu direktīvas1 6. panta 4. punkts. Turklāt, pieņemot, ka šis ir pēciestāšanās projekts, 
lūgumraksta iesniedzējs atkārto iepriekš sniegtos argumentus, apgalvojot, ka sabiedriskā 
apspriešana tika veikta nepareizi, pārkāpjot IVN direktīvu2. Lūgumraksta iesniedzējs vēlreiz 
izklāsta arī savu argumentu par atļauju piešķiršanu dažādām juridiskajām personām (Autostrada 
Wielkopolska S.A., nevis Valsts ceļu un autoceļu ģenerāldirektorātam). Lūgumraksta iesniedzējs 
vēlreiz norāda arī uz to, ka nav attīstīšanas tiesību izmantot īpašumu, kurā projekts tiks īstenots.
Attiecībā uz iepriekš minētajiem apgalvojumiem lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka uz viņa 
argumentiem netika sniegtas atbildes. Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzējs piezīmē, ka viņam 
nosūtītajā informācijā bija nepareizi norādīts, ka Polijas tiesību akti ietver jēdzienu „attīstības 
piekrišana” un „attīstītājs” definīcijas.

Par jautājumu attiecībā uz ES vides tiesību aktu piemērošanas laiku (pirmsiestāšanās vai 
pēciestāšanās projekts)

Komisija vēlas atzīmēt, ka sākotnējā lūgumrakstā lūgumraksta iesniedzējs izteica līdzīgus 
apgalvojumus. Komisija paskaidroja:

„(..) Polijā atļauju piešķiršanas procedūras parasti ir daudzpakāpju procedūras. Attiecībā uz 
autoceļa projektu saskaņā ar Polijas tiesību aktiem ir jāpieņem šādi secīgi lēmumi: lēmums par 
projekta vietu, vides atļauja un būvatļauja. Visi šie lēmumi ir jāuzskata par projekta attīstības 
saskaņošanu IVN direktīvas izpratnē. Ņemot vērā iepriekš minēto vispārpieņemto tiesas praksi, 
datums, kas nosaka atļaujas izsniegšanas procedūras sākumu, ir datums, kad iesniegts pieteikums 
pirmā atļaujas lēmuma saņemšanai.

Komisija ir rūpīgi pārbaudījusi lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju gan lūgumrakstā, 
gan sūdzībā. No Komisijas rīcībā esošās informācijas izriet, ka procedūra attiecībā uz lēmumu 
par projekta vietu (t. i., pirmais atļaujas lēmums) tika sākta 20. gs. 90. gadu vidū un tādējādi ilgi 
pirms IVN direktīvas stāšanās spēkā Polijā, proti, 2004. gada 1. maijā. Tādēļ, ievērojot Eiropas 
Savienības Tiesas praksi, direktīvas prasības uz to neattiecas.”

                                               
1 Grozītā Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (turpmāk ― 
Dzīvotņu direktīva), OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.

2 Padomes Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kura 
grozīta ar Direktīvu 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu 
izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesās groza Padomes Direktīvas 
85/337/EEK un 96/61/EK, (turpmāk ― IVN direktīva), OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
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„(..) saskaņā ar Tiesas nolēmumu lietā 209/04, Komisija pret Austriju, Dzīvotņu direktīvas 
6. panta 3. un 4. punktā minētās procedūras prasības ir saistošas dalībvalstīm tikai attiecībā uz 
tiem projektiem, par kuriem pieteikumi attīstības saskaņošanai ir iesniegti pēc direktīvas stāšanās 
spēkā attiecīgajā dalībvalstī, tātad Polijas gadījumā no 2004. gada 1. maija. Ņemot vērā 
iepriekšējos secinājumus par atļaujas piešķiršanas procedūras sākumu minētajam projektam un 
ievērojot Eiropas Savienības Tiesas vispārpieņemto praksi, nav konstatējams Dzīvotņu direktīvas 
procesuālo prasību pārkāpums.”

Lēmumi par attiecīgā projekta vietu tika izdoti 1996. gadā1. Šie lēmumi joprojām ir spēkā, lai arī vēlāk 
ir zināmā mērā modificēti. Tādēļ Komisija uzskata, ka attiecīgais projekts ir pirmsiestāšanās 
projekts. Līdz ar to, ievērojot Eiropas Savienības Tiesas praksi (lieta C-396/92, Bund 
Naturschutz; lieta C-81/96 Haarlemmerliede; lieta 209/04 Komisija pret Austriju), šim projektam 
nevar piemērot IVN direktīvas prasības un procesuālās prasības, kas paredzētas Dzīvotņu 
direktīvas 6. panta 3. un 4. punktā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūgumraksta iesniedzēja konkrētie apgalvojumi par IVN direktīvas 
vai Dzīvotņu direktīvas 6. panta 4. punkta pārkāpumiem šā projekta gadījumā nav jāizskata.

Par papildu darbiem

Taču no lūgumraksta iesniedzēja informācijas izriet, ka 2008. gadā pieņemti jauni lēmumi par 
vietu attiecībā uz papildu darbiem, kas saistīti ar šo projektu. Minētie darbi ir šādi: blakusceļi 
piekļuvei zemes gabaliem, dienesta zonas, avārijas izejas, pievedceļi ekoloģiskajiem dīķiem, 
piekļuve dzīvnieku pārejām, papildu stāvvietas dienesta zonās, maksāšanas zonu paplašināšana.

Analizējot pievienoto 2008. gada 8. marta lēmumu par projekta vietu, kļūst skaidrs, ka 
nosacījumi, kas paredzēti attiecībā uz šo projektu pieņemtajā lēmumā par vidi2, minētajā lēmumā 
par projekta vietu ir ievēroti ir saistoši arī attiecībā uz papildu darbu izpildi. Izdodot iepriekš 
minēto lēmumu par vidi, tika sagatavots vides ziņojums un veikta sabiedriskā apspriešana par visu 
projektu kopumā. Turklāt saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja informāciju attiecībā uz visu 
projektu būvatļaujas izsniegšanas posmā ir izpildīta vēl viena IVN procedūra. Tādēļ Komisija šajā 
aspektā nevar konstatēt IVN direktīvas pārkāpumu.

Par apgalvojumu, ka lēmuma par vidi izdošanas posmā sabiedriskā apspriešana netika veikta 
atbilstoši IVN direktīvai, Komisija vēlas norādīt, ka pārkāpuma procedūra par Polijas noteikumu 
horizontālo neatbilstību IVN direktīvas prasībām par sabiedrības līdzdalību jau ir īstenota. Šīs 
darbības rezultātā Polijas iestādes 2008. gada 3. oktobrī pieņēma jaunu likumu par piekļuvi 
informācijai attiecībā uz vidi un tās aizsardzību, sabiedrības līdzdalību vides aizsardzībā un 
ietekmes uz vidi novērtējumu, kas stājās spēkā 2008. gada 15. novembrī. Jaunais Polijas likums 
attiecīgi ir vērsts pret nepilnībām, kas norādītas procedūras pārkāpumu gadījumā.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu, ka būvatļaujas izsniegšanas posmā 
sabiedriskās apspriešanas procesu negatīvi ietekmēja paziņojuma publicēšana laikrakstā „Gazeta 
Lubuska”, nevis „Gazeta Wyborcza”, plakātu trūkums plānotajā īstenošanas vietā un tuvējās 

                                               
1 Gožovas vojevodistē — lēmums 1/96, ko 1996. gada 10. jūnijā izsniedzis Gožovas vojevods (lēmums Nr. GP-
NB/7331/1/96); Zelona Guras vojevodistē — lēmums 1/96, ko 1996. gada 25. jūnijā izsniedzis Zelona Guras 
vojevods (lēmums Nr. UAN-P-7331/1/96); Poznaņas vojevodistē — lēmums 1/96, ko 1996. gada 5. jūlijā 
izsniedzis Poznaņas vojevods (lēmums Nr. GP-II-7331/1/96/1325).
2 2007. gada 6. augusta lēmums.



CM\876854LV.doc 7/8 PE460.721v02-00

LV

pilsētās, kā arī neatbilstoši aprēķināts komentāru iesniegšanas termiņš, Komisija vēlas norādīt 
turpmāko. Saskaņā ar minētās direktīvas 6. panta 5. punktu dalībvalstis var brīvi izvēlēties 
piemērotu saziņas veidu sabiedrības informēšanai. No būvatļaujas pamatojuma analīzes skaidri 
izriet, ka informācija par iespēju iesniegt komentārus un piezīmes bija izvietota internetā, uz 
ziņojumu dēļiem dažādu iesaistīto pilsētu pašvaldību ēkās, kā arī vietējā laikrakstā. Komisijas 
rīcībā nav pierādījumu, ka informācijas publicēšana minētajā laikrakstā, nevis citā ierobežotu 
attiecīgās sabiedrības daļas tiesības efektīvi piedalīties apspriešanas procedūrā. No Komisijai 
pieejamās informācijas secināms, ka līdztekus parastajai sabiedriskās apspriešanas procedūrai 
investors organizēja arī papildu brīvprātīgu sabiedrisko apspriešanu (piem., sabiedrisko 
apspriešanu ar dzīvnieku pārejām saistītu vides jautājumu izskatīšanai). Tādējādi attiecīgās 
sabiedrības daļas pārstāvji, tostarp no vides NVO, ir izmantojuši iespēju iesniegt komentārus par 
projektu. Tādēļ Komisija šajā aspektā nevar konstatēt IVN direktīvas 6. panta 2. punkta 
pārkāpumu.

Attiecībā uz bažām par neatbilstoši aprēķinātu komentāru iesniegšanas termiņu Komisija vēlas 
atzīmēt, ka Polijas Administratīvā procesa kodeksa 49. pants 2008. gada 3. oktobra likuma 
30. pantam, šķiet, nav piemērojams un ka tādēļ IVN direktīvas 6. panta 2. punkta pārkāpums 
attiecībā uz termiņu noteikšanu nav konstatējams.

Par atļaujas lēmumu piešķiršanu dažādām juridiskām personām

Komisija vēlas atsaukties uz tās iepriekšējo paziņojumu:

„Attiecībā uz jautājumu par juridiskām personām, kurām tika izsniegti īpaši lēmumi, Komisija 
vēlas norādīt, ka šis aspekts neietilpst IVN direktīvas piemērošanas jomā un tādēļ nevar būt 
pamatā jautājumiem par neatbilstību direktīvai.”

Papildus Komisija vēlas piezīmēt, ka no pieejamās informācijas analīzes var secināt, ka valsts 
investors, šķiet, nolēma darbu īstenošanu nodot citai juridiskai personai un ka tādējādi būvatļauja 
ir izsniegta šai personai. Taču tas nekādi neattiecas uz atļaujas procedūras sākuma noteikšanu, kā 
paskaidrots iepriekš.

Par īpašuma jautājumu

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka attīstītājs balstās uz kļūdainu pamatojumu attiecībā uz 
tiesībām atsavināt zemi celtniecības mērķiem. Komisija vēlas atzīmēt, ka īpašuma un 
ekspropriācijas jautājums nav Komisijas kompetencē, jo tas ietilpst tikai dalībvalstu kompetencē.

Par jēdzienu „attīstības piekrišana” un „attīstītājs” transponēšanas jautājumu

Saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu, ka Komisija nepareizi norādījusi, ka Polijas 
tiesību akti ietver jēdzienu „attīstības piekrišana” un „attīstītājs” definīcijas, Komisija vēlas 
atsaukties uz tās iepriekšējo paziņojumu, kur teikts:

„Komisija uzskata, ka šis jaunais likums atbilst IVN direktīvai attiecībā uz tās noteikumiem par 
sabiedrisko apspriešanu un direktīvas definīciju transponēšanu.”

Šajā sakarā jāuzsver arī tas, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas praksi direktīvas 
transponēšanai valsts tiesību sistēmā nav obligāti vajadzīga direktīvas burtiska pārkopēšana.
Dažās situācijās mērķa īstenošanai pietiek ar vispārēju tiesisko kontekstu, ja šis konteksts garantē 
pilnīgu direktīvas piemērošanu (C-6/04, 428/04). Komisija uzskata, ka saskaņā ar Polijas tiesību 
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aktiem IVN procedūrai piemērojamais vispārējais tiesiskais konteksts garantē no direktīvas 
izrietošo attīstītāja pienākumu piemērošanu un ir pietiekami sasaistīts ar jēdzienu „attīstības 
piekrišana”.

Secinājums

Projekts, ieskaitot papildu darbus, pats par sevi neizraisa ES tiesību aktu pārkāpumu. Komisija 
uzskata, ka tādēļ šajā gadījumā nekādas turpmākas darbības nav nepieciešamas, jo saistībā ar 
attiecīgo projektu nav konstatējams ES vides tiesību aktu pārkāpums.


