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Tema: Peticija Nr. 0554/2006 dėl planuojamo tiesti greitkelio per Glivicių centrą 
Pietų Lenkijoje, kurią pateikė Lenkijos pilietis Mieczyslaw Chorazy 
asociacijos „Stowarzyszenie Gliwiczanie dla Gliwic“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nesutinka su planuojamu tiesti greitkeliu per Glivices, į kurį būtų 
nukreipiami eismo srautai iš naujojo greitkelio „Drogowa Trasa Średnicowa“ tarp Katovicų ir 
Glivicių. Jis teigia, kad Glivicių sritis, per kurią turi būti tiesiamas greitkelis, yra tankiai 
apgyvendinta ir joje yra daug architektūros paminklų, kuriems labai pakenktų greitkelio 
keliama tarša. Jis taip pat tvirtina, kad įgyvendinus projektą sumažės požeminio vandens 
lygis, todėl centriniam miesto parkui ir kitoms žaliosioms Glivicių zonoms nebus tiekiamas 
vanduo. Peticijos pateikėjas mano, kad nacionalinės valdžios institucijos rimtai neatsižvelgė į 
pirmiau minėtos asociacijos pareikštą susirūpinimą. Jis remiasi Orhuso konvencija, kurios 
pagrindinis tikslas – didesnis aktyvus visuomenės įsitraukimas sprendžiant aplinkos apsaugos 
klausimus ir geresnė aplinkos apsauga, ir atkreipia dėmesį į tai, kad ES pasirašė 
įsipareigojimą suderinti su ja savo teisės aktus. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes jis prašo 
Europos Parlamento imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2006 m. lapkričio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. gegužės 7 d.

„Peticija siejama su planuojamu tiesti greitkeliu, vadinamuoju keliu „Drogowa Trasa 
Srednicowa (DTS)“ tarp Lenkijos Aukštutinės Silezijos regiono miestų. Šiuo metu vykdomi 
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parengiamieji vakarinės dalies atkarpos nuo Ruda Slaskos iki Glivicių statybos darbai. 
Peticijos pateikėjas nerimauja dėl suplanuotos DTS maršruto atkarpos, kuri bus tiesiama per 
istorinį ir tankiai apgyvendintą Glivicių miesto centrą. Peticijos pateikėjas teigia, kad 
projektas turės neigiamą poveikį Glivicių centre gyvenančių gyventojų sveikatai ir kad esama 
projekto ir ES teisės aktų neatitikties tikimybės. Visų pirma peticijos pateikėjas nurodo 
projekto padalijimą į dalis, alternatyvų analizės trūkumą, požeminio vandens rodiklių lentelės 
verčių sumažinimą, oro kokybės standartų ir triukšmo, kuris kiltų įvykdžius projektą, lygio 
viršijimą.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Poveikio aplinkai vertinimo direktyva1 (PAV direktyva)

Peticijos pateikėjo minimas projektas – tai naujo nuo keturių iki šešių eilių, atsižvelgiant į 
kelio atkarpą, 8,2 km ilgio kelio tiesimas, kuris priskiriamas prie PAV direktyvos II priedo 
10 dalies e punkto „kelių tiesimas, uostų ir uostų įrengimų statyba, įskaitant žvejybos uostus 
(jei projektai neįtraukti į I priedą)“. Peticijos pateikėjas teigia, kad nagrinėjamas projektas yra 
didesnio projekto „DTS – Zachod“ – šešių eilių 18,9 km ilgio kelio – dalis. Toks visas 
projektas „DTS – Zachod“ turėtų būti priskiriamas prie PAV direktyvos I priedo „keturių ir 
daugiau eilių naujo kelio tiesimo arba dviejų ir mažiau eilių kelio pertvarkymo (platinimo) 
darbai, kai numatoma praplatinti tokį kelią iki keturių ar daugiau eilių, jei tiesimas ar minėti 
darbai numatyti ne trumpesniame nei 10 km ilgio nenutrūkstamo kelio ruože“, todėl būtų 
privalu atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Taigi peticijos pateikėjas teigia, kad padalijus 
projektą į dvi dalis pakeista projekto kategorija iš PAV direktyvos I priedo į II priedą.

PAV direktyvoje nustatyta, kad valstybės narės privalo užtikrinti, jog prieš suteikiant leidimą 
vykdyti planuojamą veiklą projektams, galintiems daryti reikšmingą poveikį aplinkai, 
inter alia, dėl savo pobūdžio, masto ar vietos, būtų atliekamas jų poveikio aplinkai vertinimas. 
Nederėtų apeiti šio pirmiau minėto PAV direktyvos tikslo. Tai reiškia, kad projektai, galintys 
daryti reikšmingą poveikį aplinkai, ir kuriems pagal šios direktyvos nuostatas reikėtų atlikti 
poveikio aplinkai vertinimą, neturėtų būti padalyti į mažesnius projektus, kad kiekvienas jų, 
vertinant atskirai, nebūtų laikomas nedarančiu reikšmingo poveikio aplinkai ir kad taip nebūtų 
vengiama jiems taikyti šioje direktyvoje nustatytų prievolių. Be to, atliekant poveikio aplinkai 
vertinimą, būtina įvertinti ir tiesioginį, ir netiesioginį projektų poveikį, o į užsakovo 
kompetentingoms institucijoms pateiktą informaciją apie aplinką turi būti įtrauktas galimo 
reikšmingo siūlomo projekto poveikio apibūdinimas, prireikus įskaitant kaupiamąjį poveikį 
kartu su kitais projektais. Nors projektas padalytas į dalis, jo poveikio aplinkai vertinimas 
atliktas. Todėl šiuo požiūriu negalima nustatyti jokio PAV direktyvos pažeidimo. Tačiau 
kalbant apie kaupiamąjį projekto poveikį, remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, 
neįmanoma pasakyti, ar šiuo požiūriu atsižvelgta į informaciją apie aplinką.

Peticijos pateikėjas taip pat nurodo, kad atliekant projekto poveikio aplinkai vertinimą 
neatlikta alternatyvų analizė. Pagal PAV direktyvos nuostatas, į užsakovo pateiktą informaciją 
apie aplinką turi būti įtraukti pagrindinių užsakovo išnagrinėtų aplinkos alternatyvų metmenys 
                                               
1 Tarybos direktyva 85/337/EB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo 
(PAV direktyva) (OL L 175, 1985 7 5, p. 40), su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB (OL L 73, 
1997 3 14, p. 5) ir Direktyva 2003/35/EB (OL L 156, 2003 6 25, p. 17).
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ir nurodytos pagrindinės jo pasirinkimo priežastys. Tokios informacijos trūkumas laikomas 
šios direktyvos pažeidimu.

Oro kokybė

Bendrosios oro kokybės vertinimo ir valdymo nuostatos apibrėžtos Direktyvoje 96/62/EB dėl 
aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo (Oro kokybės pagrindų direktyva)1. Į jos antrinę 
Direktyvą 1999/30/EB įtrauktos konkrečios nuostatos dėl azoto dioksido, įskaitant metinę 
ribinę azoto dioksido vertę, kuri bus taikoma 2010 m., ir kietųjų dalelių KD10 ribines vertes, 
kurios jau taikomos nuo 2005 m.

Šiuo metu Glivicės nesusiduria su didelės azoto dioksido koncentracijos aplinkos ore 
problema. Išmatuotos koncentracijos vertės žemesnės už ribinę vertę. Vis dėlto viršijama 
kietųjų dalelių KD10 ribinė vertė. Valdžios institucijos bando spręsti šią problemą 
įgyvendindamos Komisijai perduotą oro kokybės gerinimo planą.

Komisija negali įvertinti naujos statybos poveikio Glivicių aplinkos oro kokybei. Nors 
transportas paprastai yra vienas pagrindinių padidėjusios azoto dioksido koncentracijos 
aplinkos ore veiksnių, dėl tokių padarinių kaip sumažėjusios spūstys tam tikros transporto 
infrastruktūros priemonės gali neturėti jokio poveikio oro kokybei arba net daryti jai teigiamą 
poveikį. Tokie veiksniai turi būti įvertinti kiekvienu konkrečiu atveju. Komisija mano, kad 
teršalų koncentracijos aplinkos ore poveikį reikia įvertinti atliekant poveikio aplinkai 
vertinimą, nes kietųjų dalelių ribinės vertės viršijimas jau rodo, kad kyla rimta oro taršos 
problema, o azoto dioksido koncentracija stebėjimo vietoje yra tik apie 10 proc. žemesnė už 
ribinę vertę. Be to, reikia atlikti teritorinį poveikio vertinimą, nes pradėjus veikti naujajai 
infrastruktūrai stebėjimo stoties vieta gali nebeatitikti šios direktyvos reikalavimų.

Triukšmas

Kalbėdama apie eismo triukšmą Komisija dar kartą kartoja, kad, kaip reikalaujama pagal 
Direktyvos 2002/49/EB2 nuostatas, siekdamos įvertinti ir valdyti dėl pagrindinių kelių, 
kuriais per metus važiuoja daugiau nei 3 mln. transporto priemonių, keliamą aplinkos 
triukšmą, valstybės narės turi rengti strateginius triukšmo žemėlapius ir tvirtinti veiksmų 
planus. Šiuo atžvilgiu šioje direktyvoje nustatyti galutiniai taikymo terminai. Joje 
neapibrėžtos triukšmo ribos ar kiti kriterijai, dėl kurių valstybės narės būtų priverstos 
apsvarstyti arba taikyti triukšmo mažinimo priemones. Be to, valstybės narės turėtų savo 
nuožiūra spręsti apie planuose nustatytų triukšmo mažinimo priemonių pobūdį.

Vandens pagrindų direktyva3

Kalbant apie poveikį požeminiam vandeniui, siekiant užtikrinti, kad nebūtų priimami 
nedarnūs sprendimai ir nebūtų daroma nepataisoma žala aplinkai, Vandens pagrindų 
direktyvoje pasinaudojant upės baseino valdymo planų (UBVP) kūrimu valstybėms narėms 
                                               
1 OL L 296, 1996 11 21, p. 55.
2 2002 m. birželio 25 d. patvirtinta Direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo, 
OL L 189, 2002 7 18, p. 12–24.
3 OL L 327, 2000 12 22.



PE388.761v04-00 4/8 CM\887546LT.doc

LT

nustatyti išsamaus vandens išteklių naudojimo planavimo reikalavimai. Vadovaujantis šia 
direktyva, pirmasis UBVP turi būti paskelbtas 2009 m. gruodžio mėn. Nuo 2009 m., kad būtų 
galima pasiekti Vandens pagrindų direktyvos aplinkosaugos tikslus, bet kuris planas ar 
programa, galinti daryti poveikį vandens ištekliams, turės būti suderinta su UBVP 
nuostatomis.

Pirmasis žingsnis siekiant įgyvendinti UBVP nuostatas – Vandens pagrindų direktyvos 
5 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės iki 2004 m. gruodžio mėn. atliktų žmogaus 
veiklos poveikio paviršinių vandenų ir požeminio vandens telkinių būklei apžvalgą. Šios 
apžvalgos tikslas buvo nustatyti vandens telkinius, dėl kurių kyla pavojus nepasiekti šios 
direktyvos tikslų. Pirmasis tokių vandens telkinių nustatymas turėtų būti papildytas 
informacija, gauta iš 2006 m. gruodžio mėn. sukurtų stebėsenos tinklų. Galiausiai, norint iki 
2015 m. pasiekti gerą vandens telkinių būklę, įskaitant kiekybinę ir cheminę būklę, vandens 
telkiniams, kuriems kyla pavojus, bus taikoma šios direktyvos priemonių programa. Pagal 
Vandens pagrindų direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį vėliausiai iki 2015 m. 
valstybės narės privalo užtikrinti požeminio vandens ėmimo ir jo pasipildymo pusiausvyrą. 
Įvykdžius konkrečius kriterijus, pagal Vandens pagrindų direktyvos 4 straipsnį leidžiama 
daryti bendro tikslo išimtis. Vandens telkinių, kuriems galima taikyti bet kokias tokias išimtis, 
atveju į UBVP turėtų būti įtrauktas tinkamas pagrindimas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, projektas DTS ir su juo siejamas požeminio vandens 
rodiklių lentelės verčių sumažinimo pavojus neabejotinai turėtų būti apsaugos priemonių, 
sukurtų vadovaujantis UBVP, dalis. Vis dėlto šiuo etapu nėra teisės aktų pažeidimo įrodymų.

Išvados

Kalbant apie Poveikio aplinkai vertinimo direktyvą, yra įtarimų, kad galbūt pažeidžiama 
PAV direktyva. Todėl Komisija prašys Lenkijos valdžios institucijų pateikti papildomą 
informaciją, kad būtų galima išnagrinėti šį klausimą.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. kovo 7 d.

„Pateikus peticiją, siekdama ištirti galimą Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyvos1

pažeidimą, Komisija įregistravo skundą (nuoroda 2007/2220). Vėliau, 2007 m. birželio mėn., 
Komisija išsiuntė Lenkijos valdžios institucijoms laišką, kuriame prašė pateikti informaciją 
apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrą, atliktą dėl greitkelio Ruda Slaska–Zabžas–
Glivicės. Lenkijos valdžios institucijos atsakė į Komisijos laišką 2007 m. rugsėjo 3 ir 10 d. 
Savo atsakymuose Lenkijos valdžios institucijos nurodė, kad informacija apie poveikio 
aplinkai vertinimą renkama ir kad ji netrukus bus perduota Komisijai. 2007 m. gruodžio 10 d. 
Komisija gavo laišką su didelės apimties dokumentacija dėl Ruda Slaskos ir Zabžo kelio 
atkarpų poveikio aplinkai vertinimo, ir šiuo metu atliekamas išsamus jos vertinimas.

Remiantis 2007 m. rugsėjo mėn. Lenkijos valdžios institucijų pateikta informacija, greitkelis 
Ruda Slaska–Zabžas–Glivicės padalytas į aštuonias atkarpas, kurių dvi tiesiamos Glivicėse 

                                               
1 Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (PAV 
direktyva) (OL L 175, 1985 7 5, p. 40) su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB (OL L 73, 1997 3 14, p. 5) 
ir Direktyva 2003/35/EB (OL L 156, 2003 6 25, p. 17).
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(G1 ir G2), keturios – Zabže (Z1, Z2, Z3 ir Z4) ir dvi – Ruda Slaskoje (R1 ir R2). Buvo arba 
bus atliekamas kiekvienos kelio atkarpos poveikio aplinkai vertinimas.

Šiuo metu tiesiamos Ruda Slaskos kelio atkarpos (R1 ir R2). Dviem Zabžo kelio atkarpoms 
(Z1 ir Z2) jau suteiktas leidimas vykdyti planuojamą veiklą. Svarbu pažymėti, kad leidimo 
tiesti Ruda Slaskos kelią (R1 ir R2) ir vieną Zabžo kelio atkarpų (Z1) suteikimo procedūra 
pradėta vykdyti iki 2004 m. gegužės 1 d., taigi iki įsigaliojant PAV direktyvai. Todėl 
PAV direktyva šioms trims atkarpoms netaikytina ir šiuo atžvilgiu negalima nustatyti 
pažeidimo. Kalbant apie Zabžo kelio atkarpą Z2, poveikio aplinkai vertinimo procedūra 
pradėta 2005 m. lapkričio 23 d. Komisijai 2007 m. gruodžio mėn. perduoti su kelio atkarpa Z2 
susiję dokumentai, ir šiuo metu atliekamas jų vertinimas.

Kalbant apie likusias keturias Zabžo (Z3 ir Z4) ir Glivicių (G1 ir G2) kelio atkarpas, 2006 m. 
lapkričio ir gruodžio mėn. užsakovas pateikė prašymus dėl leidimo vykdyti planuojamą veiklą 
suteikimo. Remiantis 2007 m. gruodžio 10 d. Lenkijos valdžios institucijų pateikta 
informacija, leidimai vykdyti planuojamą šių keturių Glivicių ir Zabžo kelio atkarpų tiesimo 
veiklą nesuteikti, todėl procedūra nebaigta.

Kalbant apie „projekto padalijimą į dalis“, atrodo, tikslinga atlikti bendrą keturių Zabžo ir 
Glivicių (Z3, Z4, G1 ir G2) kelio atkarpų poveikio aplinkai vertinimą, nes iš jų sudaromas 
vienas nenutrūkstamas maršrutas ir kartu pradėtos jų leidimo vykdyti planuojamą veiklą 
suteikimo procedūros. Vis dėlto projekto padalijimas į atskiras dalis galėtų būti priimtinas, 
jeigu tai būtų daroma dėl techninių ar administracinių priežasčių ir jeigu visas atitinkamas 
viso projekto poveikis būtų visiškai ir tinkamai įvertinamas, įskaitant kaupiamąjį poveikį.

Kadangi leidimo vykdyti planuojamą veiklą suteikimo procedūra nebaigta, šiuo etapu 
Komisija neturi jokio pagrindo manyti, kad nesilaikoma PAV direktyvos nuostatų. Lenkijos 
valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad vykdant projektą pagal PAV direktyvos nuostatas 
būtų atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.

Išvados

Šiuo etapu projektui nesuteiktas leidimas vykdyti planuojamą veiklą. Todėl pernelyg anksti 
daryti prielaidą apie bet kokį Bendrijos teisės aktų pažeidimą. Jeigu atlikus procedūrą 
peticijos pateikėjas manys, kad nesilaikyta esminių PAV direktyvos nuostatų, jis turėtų 
pateikti atitinkamą informaciją.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

„Pateiktuose papildomuose dokumentuose peticijos pateikėjas teigė, kad užsakovas pateikė 
prašymą priimti sprendimą dėl projekto aplinkos sąlygų ir kad Aplinkos apsaugos regioninis 
direktoratas pradėjo viešųjų konsultacijų procedūrą. Atsižvelgdamas į šią procedūrą, peticijos 
pateikėjas pateikė keletą teiginių. Visų pirma peticijos pateikėjas tvirtino, kad procedūra 
atlikta ne Glivicėse, o Katovicuose ir ji atlikta darbo valandomis, todėl norėdamas susipažinti 
su projekto dokumentais jis patyrė sunkumų. Jis taip pat tvirtina, kad Aplinkos apsaugos 
regioninio direktorato darbuotojai neturėjo pakankamai žinių apie projektą. Be to, peticijos 
pateikėjas pateikė pastabų, kurias asociacija „Gliwiczanie dla Gliwic“ ir kiti asmenys pateikė 
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Aplinkos apsaugos regioniniam direktoratui, kopiją.

Peticijos pateikėjui pateikus pirmiau minėtus dokumentus, Komisija, norėdama gauti 
paaiškinimą apie nagrinėjamo projekto poveikio aplinkai vertinimo procedūrą, kreipėsi į 
Lenkijos Aplinkos apsaugos generalinį direktoratą. Sprendžiant iš Lenkijos valdžios 
institucijų gautos informacijos, atrodo, kad sprendimo dėl kelio („Drogowa Trasa 
Srednicowa“) atkarpos „Zachod“ nuo sandūros su magistraliniu keliu Nr. 88 Glivicėse iki 
11 km 100 m Zabže atkarpų G1, G2, Z3 ir Z4 aplinkos sąlygų priėmimo procedūra pradėta 
2010 m. vasario 26 d.

Visuomenė informuota apie viešųjų konsultacijų procedūrą 2010 m. kovo 11 d. skelbime, 
kuris, be kita ko, paskelbtas Glivicių miesto skelbimų lentoje ir išspausdintas nacionaliniame 
laikraštyje „Gazeta Wyborcza“. Skelbime, kaip nustatyta Lenkijos teisės aktuose, visuomenei 
pranešta apie vykdomą sprendimo priėmimo procedūrą, galimybę susipažinti su informacija, 
surinkta pagal PAV direktyvos1 85/337/EEB 5 straipsnį, ir pateikta informacija apie pastabų 
ir nuomonių pateikimo tvarkaraštį. Be to, gegužės 10 d. surengtas viešas svarstymas, kuriame 
asociacija „Gliwiczanie dla Gliwic“ dalyvavo ir pateikė pastabas. Remiantis iš Lenkijos 
valdžios institucijų gauta informacija, asociacija „Gliwiczanie dla Gliwic“ yra sprendimo dėl 
aplinkos sąlygų priėmimo proceso šalis ir ji turi teisę susipažinti su visa per procedūrą 
surinkta informacija. Remiantis pirmiau išdėstytais teiginiais, atrodo, kad laikytasi 
PAV direktyvos nuostatų, o Komisija nerado jokių įrodymų, kad viešųjų konsultacijų 
procedūra neatitiko reikalavimų.

Remiantis iš Lenkijos valdžios institucijų gauta informacija, 2010 m. liepos 19 d. baigta 
nagrinėjamo sprendimo proceso įrodymų rinkimo procedūra, ir Aplinkos apsaugos regioninis 
direktoratas, išnagrinėjęs pateiktus įrodymus, priims sprendimą.

Kalbant apie sprendimo priėmimą ir asociacijos Aplinkos apsaugos regioniniam direktoratui 
pateiktas pastabas, Komisija norėtų pranešti peticijos pateikėjui, kad priėmusi sprendimą leisti 
ar neleisti vykdyti planuojamą veiklą kompetentinga institucija turėtų informuoti apie jį 
visuomenę ir pasirūpinti, kad visuomenei būtų prieinama ši informacija:

– sprendimo turinys ir su juo susijusios sąlygos;

– apsvarsčius suinteresuotosios visuomenės išreikštą susirūpinimą ir nuomones – pagrindiniai 
motyvai ir aplinkybės, kuriais grindžiamas sprendimas, įskaitant informaciją apie visuomenės 
dalyvavimą;

– prireikus, pagrindinių priemonių didesniems neigiamiems padariniams išvengti, sumažinti 
ir, jei galima, kompensuoti aprašymas.

Be to, asociacija, kaip proceso šalis pagal Lenkijos teisę, turi teisę į peržiūrėjimą teisme ar 
kitoje įstatymo nustatytoje nepriklausomoje ir nešališkoje institucijoje, kad užginčytų 
materialinį ar procesinį sprendimo teisėtumą (PAV direktyvos 10a straipsnis).

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48.
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Išvados

Išnagrinėjusi peticijos pateikėjo ir Lenkijos valdžios institucijų suteiktą informaciją, Komisija 
iki šiol atliktuose poveikio aplinkai vertinimo etapuose negali nustatyti jokio PAV direktyvos 
pažeidimo. Be to, Komisija neturi jokio pagrindo manyti, kad per likusį poveikio aplinkai 
vertinimo procedūros etapą, siejamą su informacija apie sprendimų priėmimą ir teise į 
peržiūrėjimą teisme, nebus laikomasi PAV direktyvos nuostatų.

Vis dėlto, jeigu atlikus procedūrą peticijos pateikėjas manys, kad nesilaikyta esminių 
PAV direktyvos nuostatų, jis turėtų pateikti atitinkamą informaciją.“

6. Komisijos atsakymas (REV. III), gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Peticijos pateikėjas pareiškė nesutinkąs su Komisijos pastabomis, pateiktomis paskutiniame 
pranešime. Jis pakartojo anksčiau pareikštus tvirtinimus dėl netinkamo žmonių sveikatos, 
išlakų ir požeminio vandens vertinimo Šopeno parko teritorijoje. Peticijos pateikėjo pareikštas 
naujas tvirtinimas susijęs nepakankamu PM2.5 dalelių vertinimu atliekant nagrinėjamo 
projekto poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūrą, todėl jis taip pat susijęs su projekto 
neatitiktimi PAV direktyvai ir Direktyvai 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės1.

Komisija žino apie šį projektą, ir nuo tada, kai 2006 m. buvo pateikta peticija, ji keletą kartų 
prašė Lenkijos valdžios institucijų suteikti informaciją apie šį projektą. Gavusi paskutinį 
tvirtinimą Komisija Lenkijos valdžios institucijų paprašė paaiškinti, kaip buvo vertinamas 
projekto poveikis aplinkai atliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūrą. Savo atsakymą 
Lenkijos valdžios institucijos pateikė 2011 m. rugsėjo 22 d.

Poveikio aplinkai vertinimas

Projektui buvo taikoma PAV procedūra, kuri pradėta 2010 m. vasario 26 d. pateikus prašymą 
priimti sprendimą dėl aplinkos sąlygų. 2010 m. kovo 11 d. Aplinkos apsaugos regioninis 
direktoratas viešai paskelbė pranešimą, kuriame visuomenė informuojama apie pradėtą 
procedūrą ir galimybę susipažinti su atitinkamais dokumentais (įskaitant aplinkos būklės 
ataskaitą), taip pat apie pastabų ir nuomonių teikimo tvarką vykdant šią procedūrą. Be to, 
2010 m. gegužės 10 d. laikantis PAV procedūros surengtas viešas svarstymas. Remiantis 
2010 m. rugpjūčio 31 d. priimtu sprendimu dėl aplinkos sąlygų (kuriuo baigta PAV 
procedūra), peticijos pateikėjas, kuris buvo proceso šalis, dalyvavo viešame svarstyme ir 
pateikė pastabų, laikydamasis PAV procedūros.

Kalbant apie peticijoje paminėtus aspektus, kurie, peticijos pateikėjo teigimu, nebuvo 
tinkamai įvertinti, Komisija norėtų pažymėti, kad kompetentinga valdžios institucija šiuos 
aspektus (žmonių sveikatą, poveikį požeminiam vandeniui Šopeno parko teritorijoje ir 
išlakas) nagrinėjo 2010 m. rugpjūčio 31 d. sprendime dėl aplinkos sąlygų ir jame išsamiai 
atsižvelgė į peticijos pateikėjo pastabas. Komisija neturi jokio pagrindo nepasitikėti Lenkijos 
valdžios institucijų atlikto vertinimo rezultatais.

Remdamasi tuo, kas išdėstyta, Komisija nenustatė jokio PAV direktyvos pažeidimo.
                                               
1 OL L 152, 2008 6 11, p. 1–44.
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Aplinkos oro kokybė

Pagal Direktyvą 2008/50/EB, kurią valstybės narės turėjo perkelti į savo nacionalinę teisę iki 
2010 m. birželio 11 d., valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų laikomasi tam tikrų teršalų 
siektinos ir ribinės verčių. Kalbant apie PM2.5 koncentraciją, pažymėtina, kad valstybės narės 
siektiną vertę turėtų pasiekti iki 2010 m. sausio 1 d., o ribinė vertė turi būti pasiekta iki 
2015 m. sausio 1 d.

Dėl projekto atitikties Direktyvai 2008/50/EB Komisija turi pažymėti, kad ši direktyva nėra 
taikoma konkretiems projektams, joje nagrinėjama oro kokybės padėtis visoje zonoje. Tais 
atvejais, kai konkrečioje zonoje teršalų lygis aplinkos ore viršija ribinę ar siektiną vertę bei 
atitinkamą leistiną nuokrypio dydį, pagal Direktyvą 2008/50/EB valstybės narės turi 
užtikrinti, kad tai zonai būtų parengti oro kokybės planai, norint pasiekti direktyvoje nurodytą 
atitinkamą ribinę ar siektiną vertę. Lenkijos valdžios institucijų teigimu, toks oro kokybės 
planas buvo priimtas Silezijos vaivadijoje esančioms zonoms. Nagrinėjamas projektas 
(greitkelio Katovicai–Glivicė tiesimas) buvo minimas kaip viena iš priemonių, kuria siekiama 
apriboti tranzitinį eismą tam tikrų miestų, įskaitant Glivicę, centruose. Lenkijos valdžios 
institucijos savo rašte Komisijai pareiškė, kad įgyvendinus nagrinėjamą projektą dalis eismo 
iš miesto gatvių būtų perkelta į šį greitkelį, todėl eismo keliama oro tarša Glivicės miesto 
gyventojams sumažėtų.

Išvada

Komisija dar kartą įvertino peticijoje pateiktus teiginius ir patvirtina, kad ji nenustatė jokio 
PAV direktyvos pažeidimo. Dėl Direktyvos 2008/50/EB Komisija paaiškino, kad ši direktyva 
nėra tiesiogiai taikoma konkrečioms investicijoms į infrastruktūrą, kurias atlieka valstybės 
narės.“


