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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0554/2006, ko asociācijas „Stowarzyszenie Gliwiczanie dla 
Gliwic” vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgais Mieczyslaw Chorazy, par 
plānoto ātrgaitas automaģistrāli cauri Glivices centram Polijas dienvidos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret ātrgaitas automaģistrāles paredzētā maršruta plānojumu 
cauri Glivicei, lai novirzītu satiksmi no jaunā „Drogowa Trasa Średnicowa” autoceļa starp 
Katovici un Glivici. Viņš norāda, ka Glivices teritorija, cauri kurai paredzēts ātrgaitas 
automaģistrāles maršruts, ir blīvi apdzīvota, un tajā ir daudzi arhitektūras pieminekļi, kurus 
nopietni bojātu maģistrāles radītais piesārņojums. Viņš arī apgalvo, ka projekta ietekmē 
samazināsies gruntsūdens līmenis, neļaujot ūdenim nokļūt līdz pilsētas centrālajam parkam un 
citām Glivices zaļajām zonām. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka valsts iestādes nav 
spējušas nopietni uztvert iepriekš minētās asociācijas izteiktās bažas. Viņš atsaucas uz 
Orhūsas konvenciju, kuras galvenais mērķis ir lielāka aktīvās sabiedrības līdzdalība vides 
jautājumu risināšanā un uzlabota vides aizsardzība, norādot, ka ES ir parakstījusi apņemšanos 
saskaņot savus tiesību aktus ar šo konvenciju. Ņemot to vērā, viņš lūdz Eiropas Parlamentu 
rīkoties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 28. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

Lūgumraksts ir saistīts ar plānotās ātrgaitas maģistrāles — tā saucamās „Drogowa Trasa 
Srednicowa (DTS)” — būvniecību starp pilsētām Polijas Augšsilēzijas reģionā. Pašlaik noris 
būvniecības sagatavošanas darbi rietumu posmam no Ruda Slaskas uz Glivici. Lūgumraksta 
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iesniedzēju uztrauc plānotais DTS maršruts cauri vēsturiskajam un blīvi apdzīvotajam 
Glivices pilsētas centram. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka projektam būs kaitīga ietekme 
uz Glivices centra iedzīvotāju veselību un ka projekts, iespējams, neatbilst ES tiesību aktiem. 
Lūgumraksta iesniedzējs īpaši norāda uz projekta sadalīšanu posmos, alternatīvu analīzes 
trūkumu, gruntsūdens līmeņa pazemināšanu, gaisa kvalitātes standartu un trokšņa līmeņa 
pārsniegšanu, ko radīs projekta izpilde. 

Komisijas komentāri par lūgumrakstu 

Direktīva par ietekmes uz vidi novērtējumu1 (IVN direktīva)

Projekts, uz kuru atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, ir jauna 8,2 km gara ceļa būvniecība, kuru 
atkarībā no ceļa posma veido četras līdz sešas joslas un kas attiecas uz IVN direktīvas 
II pielikuma 10. punkta e) apakšpunktu „Ceļu, ostu, kā arī zvejniecības ostu un lidostu būve 
(projekti, kas nav uzskaitīti I pielikumā)”. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka attiecīgais 
projekts ir daļa no lielāka projekta DTS–Zachod, kas ir 18,9 km garš sešu joslu ceļš. Viss 
DTS–Zachod projekts attiektos uz IVN direktīvas I pielikumu „jauna četru joslu ceļa būve vai 
esošo divu vai mazāk joslu ceļu joslu pārdalīšana un/vai ceļu paplašināšana tā, lai nodrošinātu 
četras vai vairākas joslas, ja šāds jauns ceļš vai pārgrupēta un/vai paplašināta ceļa daļa ir 
10 km vai vairāk nepārtrauktā garumā”, un IVN būtu obligāts. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka tādējādi projekta sadalīšana divos posmos ir mainījusi projekta kategoriju no IVN 
direktīvas I pielikuma uz II pielikumu. 

IVN direktīvā prasīts, ka dalībvalstīm jānodrošina, lai projekti, kam var būt nozīmīga ietekme 
uz vidi, inter alia, to veida, apjoma vai atrašanās vietas dēļ, tiek izvērtēti pēc to ietekmes uz 
vidi, pirms tiek dota piekrišana to attīstīšanai. Šo iepriekš minēto IVN direktīvas mērķi 
nedrīkst apiet. Tas nozīmē, ka projektus, kam var būt nozīmīga ietekme uz vidi un kuriem 
saskaņā ar šo direktīvu būtu jāveic IVN, nedrīkst sadalīt apakšprojektos, lai katrs no tiem, 
izvērtējot atsevišķi, netiktu atzīts par tādu, kam nav būtiskas ietekmes uz vidi, šādā veidā 
izvairoties no direktīvā noteiktajiem pienākumiem. Turklāt, veicot IVN, ir jāapskata projektu 
tiešā un netiešā ietekme, un vides informācijā, ko attīstītājs iesniedz kompetentajām iestādēm, 
ir jābūt iekļautam aprakstam par ierosinātā projekta iespējamu būtisku ietekmi, kā arī, ja tas 
nepieciešams — kumulatīvo iedarbību ar citiem projektiem. Kaut arī projekts ir sadalīts 
posmos, uz to attiecas ietekmes uz vidi novērtējums. Tāpēc šajā sakarā IVN direktīvas 
pārkāpumu nevar noteikt. Tomēr attiecībā uz projekta kumulatīvo ietekmi, pamatojoties uz 
lūgumraksta iesniedzēja sagādāto informāciju, nav iespējams pateikt, vai sniegtajā vides 
informācijā ir ņemts vērā šis aspekts.

Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka ietekmes uz vidi novērtējumā, kas veikts šim 
projektam, nav iekļauta alternatīvu analīze. Saskaņā ar IVN direktīvu attīstītāja sniegtajā vides 
informācijā ir jābūt ietvertam kopsavilkumam par attīstītāja izpētītajām galvenajām vides 
alternatīvām un jābūt norādītiem attīstītāja izvēles galvenajiem iemesliem. Šādas informācijas 
trūkums ir direktīvas pārkāpums.

                                               
1 Padomes Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (OV L 175, 05.07.1985., 40. lpp.), kurā grozījumi veikti ar Direktīvu 97/11/EK 
(OV L 73, 14.03.1997., 5. lpp.) un Direktīvu 2003/35/EK (OV L 156, 25.06.2003., 17. lpp.).
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Gaisa kvalitāte

Vispārēji noteikumi par gaisa kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību ir noteikti 
Pamatdirektīvā 96/62/EK par apkārtējā gaisa kvalitāti1. Tās atvasinātajā 
Direktīvā 1999/30/EK ir iekļauti konkrēti noteikumi attiecībā uz slāpekļa dioksīdu, kā arī 
slāpekļa dioksīda ikgadējā robežvērtība, kas stāsies spēkā 2010. gadā, un cieto daļiņu PM10 
robežvērtības, kas jau ir spēkā kopš 2005. gada.

Glivices pilsētai pašlaik nav problēmu ar augstu slāpekļa dioksīda koncentrāciju apkārtējā 
gaisā. Mērītā koncentrācija norāda vērtības, kas ir zem robežvērtības. Tomēr ir pārsniegta 
cieto daļiņu PM10 robežvērtība. Iestādes cenšas risināt šo problēmu ar gaisa piesārņojuma 
mazināšanas plāna palīdzību, par ko ir paziņots Komisijai.

Komisija nevar izvērtēt jaunā ceļa ietekmi uz apkārtējā gaisa kvalitāti Glivicē. Lai gan 
transports parasti ir viens no galvenajiem iemesliem palielinātai slāpekļa dioksīda 
koncentrācijai apkārtējā gaisā, noteiktiem transporta infrastruktūras pasākumiem var būt 
neitrāla vai pat pozitīva ietekme uz gaisa kvalitāti, piemēram, samazinot sastrēgumus. Šie 
pasākumi ir jānovērtē katrā atsevišķā gadījumā. Komisija uzskata, ka piesārņojošu vielu 
koncentrācija apkārtējā gaisā ir jānovērtē ar IVN palīdzību, jo cieto daļiņu robežvērtību 
pārsniegšana jau norāda uz nopietnu gaisa piesārņojuma problēmu, un slāpekļa dioksīda 
koncentrācija ir tikai aptuveni 10 % zem robežvērtības monitoringa vietā. Turklāt ir vajadzīgs 
ietekmes teritoriālais novērtējums, jo līdz ar jaunās infrastruktūras darbības sākšanu, 
monitoringa stacijas atrašanās vieta vairs neatbilst direktīvas prasībām.

Trokšņi

Attiecībā uz satiksmes troksni Komisija atkārtoti uzsver, ka saskaņā ar 
Direktīvu 2002/49/EK2 dalībvalstīm ir jāsagatavo stratēģiskās trokšņu kartes un jāpieņem 
rīcības plāni, lai novērtētu un pārvaldītu vides troksni, ko rada galvenie autoceļi ar satiksmes 
intensitāti ar vairāk nekā 3 miljoniem transportlīdzekļu gadā. Šajā sakarā direktīva nosaka 
piemērošanas termiņus. Tajā nav noteikti trokšņa ierobežojumi vai citi kritēriji, kas spiestu 
dalībvalstis apsvērt vai īstenot trokšņa samazināšanas pasākumus. Turklāt plānoto 
samazināšanas pasākumu veids ir atstāts dalībvalstu ziņā. 

Ūdens pamatdirektīva3

Attiecībā uz ietekmi uz gruntsūdeni Ūdens pamatdirektīvā dalībvalstīm ir noteiktas prasības 
izstrādāt detalizētus ūdens resursu izmantošanas plānus, lai nepieļautu risinājumus, kas nav 
ilgtspējīgi, kā arī, lai nepieļautu neatgriezeniska kaitējuma nodarīšanu videi, izstrādājot upju 
baseinu apsaimniekošanas plānus (RBMP). Saskaņā ar šo direktīvu pirmajam RBPM ir jābūt 
publicētam 2009. gada decembrī. Sākot ar 2009. gadu, jebkādi plāni vai programmas, kam 
varētu būt ietekme uz ūdens resursiem, būs jāsaskaņo ar RBMP noteikumiem, lai varētu 
sasniegt Ūdens pamatdirektīvas vides mērķus.
                                               
1 OV L 296, 21.11.96., 55. lpp.
2 2002. gada 25. jūnija Direktīva 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību, 
OV L 189,18.07.2002., 12.–24. lpp.
3 OV L 327, 22.12.2000.
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Kā pirmais solis virzībā uz RBMP Ūdens pamatdirektīvas 5. pantā dalībvalstīm ir pieprasīts 
līdz 2004. gada decembrim veikt pārskatu par cilvēku darbības ietekmi uz virszemes ūdeņiem 
un gruntsūdeni. Pārskata mērķis bija noteikt tās ūdenstilpnes, kuras ir pakļautas riskam 
nesasniegt direktīvas mērķus. Šī pirmā identifikācija ir jāpapildina ar informāciju, kas 
apkopota pa monitoringa tīkliem, kuri izveidoti līdz 2006. gada decembrim. Visbeidzot, uz 
riskam pakļautajām ūdenstilpnēm attieksies direktīvas pasākumu programma, lai līdz 
2015. gadam sasniegtu labu stāvokli, arī kvantitatīvo un ķīmisko stāvokli. Saskaņā ar Ūdens 
pamatdirektīvas 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļu dalībvalstīm ir nodrošina līdzsvars 
starp gruntsūdeņu ieguvi un pievadīšanu, lai panāktu labu gruntsūdeņu stāvokli vēlākais līdz 
2015. gadam. Ūdens pamatdirektīvas 4. pantā ir pieļauti vispārējā mērķa atvieglojumi, ja ir 
izpildīti noteikti kritēriji. To ūdenstilpņu gadījumā, kurām var piemērot kādu no šiem 
atvieglojumiem, RBMP ir jāiekļauj pienācīgs pamatojums.

Ņemot vērā iepriekš minēto, DTS projektam un ar to saistītajam riskam pazemināt 
gruntsūdens līmeni acīmredzami ir jābūt daļai no aizsardzības pasākumiem, kas jāizstrādā 
RBMP. Tomēr šajā posmā nav pierādījumu par tiesību aktu pārkāpumiem.

Secinājumi 

Attiecībā uz direktīvu par ietekmes uz vidi novērtējumu pastāv aizdomas par iespējamu IVN 
direktīvas pārkāpumu. Tāpēc Komisija lūgs Polijas iestādes sniegt papildu informāciju, lai 
varētu izmeklēt šo jautājumu.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 7. martā

Lai izmeklētu iespējamu Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) direktīvas1 pārkāpumu pēc 
lūgumraksta saņemšanas Komisija reģistrēja sūdzību ar numuru 2007/2220. 2007. gada jūnijā 
Komisija nosūtīja vēstuli Polijas iestādēm, prasot informāciju par ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūru, kas tika veikta ātrgaitas maģistrālei Ruda Slaska–Zabrze–Glivice. 
2007. gada 3. un 10. septembrī Polijas iestādes nosūtīja Komisijai atbildes vēstuli. Polijas 
iestādes atbildē norādīja, ka ar IVN saistītā informācija tiek apkopota un drīzumā tiks 
iesniegta Komisijai. 2007. gada 10. decembrī Komisija saņēma atbildi ar pievienotu apjomīgu 
IVN dokumentāciju attiecībā uz Ruda Slaska un Zabrze ceļa posmiem un pašlaik to rūpīgi 
izvērtē. 

Saskaņā ar Polijas iestāžu 2007. gada septembrī sniegto informāciju ātrgaitas maģistrāle Ruda 
Slaska–Zabrze–Glivice tika sadalīta astoņos posmos, no kuriem divi atrodas Glivicē (G1 un 
G2), četri ir Zabrzē (Z1, Z2, Z3 un Z4) un divi ir Ruda Slaskā (R1 un R2). Katram maģistrāles 
posmam ir/tiks veikts IVN. 

Ceļa posmi Ruda Slaskā (R1 un R2) pašlaik tiek būvēti. Diviem ceļa posmiem Zabrzē (Z1 un 
Z2) attīstības saskaņošana jau ir veikta. Ir svarīgi norādīt, ka attīstības saskaņošanas procedūra 
Ruda Slaska ceļam (R1, R2) un vienam no Zabrzes posmiem (Z1) tika uzsākta pirms 

                                               
1 Padomes Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (OV L 175, 05.7.1985., 40. lpp.), kurā grozījumi veikti ar Direktīvu 97/11/EK 
(OV L 73, 14.03.1997., 5. lpp.) un Direktīvu 2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.)..
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2004. gada 1. maija, tātad pirms IVN direktīvas stāšanās spēkā. Tāpēc IVN direktīva 
neattiecas uz šiem trim ceļa posmiem, un attiecībā uz tiem nevar konstatēt pārkāpumu.
Attiecībā uz Z2 posmu Zabrzē IVN procedūra tika sākta 2005. gada 23. novembrī. Dokumenti 
par Z2 posmu tika nosūtīti Komisijai 2007. gada decembrī un pašlaik tiek izvērtēti.

2006. gada decembrī attīstītājs iesniedza attīstības saskaņošanas pieprasījumus attiecībā uz 
atlikušajiem četriem posmiem Zabrzē (Z3 un Z4) un Glivicē (G1 un G2). Saskaņā ar Polijas 
iestāžu 2007. gada 10. decembrī sniegto informāciju šiem četriem posmiem Glivicē un Zabrzē 
attīstības saskaņošana vēl nav veikta, un tādējādi procedūra vēl nav pabeigta. 

Attiecībā uz ,,projekta sadalīšanu apakšprojektos” šķiet, ka būtu jāveic viens IVN visiem 
četriem posmiem Zabrzē un Glivicē (Z3, Z4 un G1, G2), jo tie veido vienlaidu ceļu, un to 
attīstības saskaņošanas procedūras tika uzsāktas paralēli. Tomēr projekta sadalīšana 
atsevišķos posmos varētu būt pieņemama, ja to dara tehnisku vai administratīvu iemeslu dēļ ar 
nosacījumu, ka visi kopējā projekta būtiskie aspekti, arī projekta kumulatīvie aspekti, tiek 
pilnībā un pienācīgi izvērtēti. 

Tā kā nav pabeigta projekta attīstības saskaņošanas procedūra, Komisijai šobrīd nav pamata 
pieņemt, ka IVN direktīva netiek ievērota. Polijas iestādēm ir pienākums nodrošināt, ka 
attiecībā uz projektu tiek veikts IVN saskaņā ar IVN direktīvas noteikumiem. 

Secinājumi 

Šobrīd projektam vēl nav piešķirts izstrādes apstiprinājums. Tāpēc ir pāragri pieņemt, ka 
Komisijas tiesību akti ir tikuši pārkāpti. Ja pēc procedūras pabeigšanas lūgumraksta 
iesniedzējs uzskatīs, ka nav tikuši ievēroti IVN direktīvas pamatnosacījumi, viņam jāsniedz 
atbilstošā informācija.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī 

Lūgumraksta iesniedzēja nosūtītajos papildu dokumentos teikts, ka attīstītājs iesniedzis 
pieprasījumu pieņemt lēmumu saistībā ar projekta ietekmi uz vidi un ka Reģionālais vides 
aizsardzības ģenerāldirektorāts rīko sabiedriskās apspriešanas procedūru. Saistībā ar šo 
procedūru lūgumraksta iesniedzējs pauž vairākus apgalvojumus. Proti, lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka minētā procedūra tikusi veikta nevis Glivicē, bet Katovicē, turklāt 
darba laikā, tāpēc lūgumraksta iesniedzējam bijis sarežģīti iepazīties ar projekta 
dokumentāciju. Viņš apgalvo arī, ka Reģionālā vides aizsardzības ģenerāldirektorāta 
darbinieki nav pietiekami labi pārzinājuši šo projektu. Lūgumraksta iesniedzējs pievienojis arī 
Reģionālajam vides aizsardzības ģenerāldirektorātam iesniegto asociācijas „Gliwiczanie dla 
Gliwic” un citu personu komentāru kopiju. 

Pēc iepazīšanās ar minētajiem dokumentiem, kas saņemti no lūgumraksta iesniedzēja, 
Komisija sazinājās ar Polijas Reģionālo vides aizsardzības ģenerāldirektorātu, lai saņemtu 
paskaidrojumus par minētā projekta IVN procedūru. Polijas valsts iestāžu sniegtā informācija 
liecina, ka procedūra, lai pieņemtu lēmumu par vides apstākļu novērtējumu autoceļa 
(„Drogowa Trasa Srednicowa”) posmā „Zachod” no savienojuma ar DK 88 Glivicē līdz 
11+100 km Zabrzē, posmos G1, G2, Z3 un Z4, tika sākta 2010. gada 26. februārī. 
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Sabiedrība par sabiedriskās apspriešanas procedūru tika informēta 2010. gada 11. marta 
paziņojumā, kas bija izvietots arī uz Glivices pilsētas ziņojumu dēļa, kā arī publicēts Polijas 
laikrakstā „Gazeta Wyborcza”. Saskaņā ar Polijas tiesību aktu prasībām šajā paziņojumā 
sabiedrība tika informēta, ka tiek rīkota lēmuma pieņemšanas procedūra, ka ir pieejama 
atbilstīgi IVN direktīvas1 (85/337/EEK) 5. pantā noteiktajām prasībām apkopotā informācija, 
kā arī paziņots termiņš, līdz kuram iespējams iesniegt komentārus un viedokļus. 10. maijā tika 
rīkota arī šā jautājuma atklāta u, kurā piedalījās asociācijas „Gliwiczanie dla Gliwic” 
pārstāvji, kas iesniedza savus komentārus. Saskaņā ar Polijas valsts iestāžu sniegto 
informāciju asociācija „Gliwiczanie dla Gliwic” ir iesaistīta lēmuma pieņemšanā par projekta 
ietekmi uz vidi, un tai ir tiesības iepazīties ar visu procedūras laikā apkopoto informāciju. 
Ņemot vērā minētos faktus, šķiet, ka IVN direktīvā noteiktās prasības ir ievērotas, un 
Komisija nav atradusi pierādījumus, kas liecinātu, ka sabiedriskās apspriešanas procedūra 
būtu veikta neatbilstīgi. 

Saskaņā ar Polijas valsts iestāžu sniegto informāciju pierādījumu apkopošanas procedūra 
saistībā ar minētā lēmuma pieņemšanu tika pabeigta 2010. gada 19. jūlijā, un pēc iesniegto 
pierādījumu izvērtēšanas Reģionālais vides aizsardzības ģenerāldirektorāts pieņems lēmumu. 

Saistībā ar lēmuma pieņemšanu un komentāriem, ko asociācija iesniegusi Reģionālajam vides 
aizsardzības ģenerāldirektorātam, Komisija vēlas informēt lūgumraksta iesniedzēju, ka pēc 
lēmuma pieņemšanas par attīstības atļaujas piešķiršanu vai nepiešķiršanu kompetentajai 
iestādei par to jāinformē sabiedrība un jāpublisko:

- lēmuma saturs, kā arī visi ar to saistītie nosacījumi;

- pēc attiecīgās sabiedrības daļas pausto bažu un viedokļu izpētes — šo lēmumu ietekmējušie 
galvenie iemesli un apsvērumi, tostarp informācija par sabiedrības līdzdalības procesu;

- to galveno pasākumu apraksts, kas paredzēti, lai izvairītos no būtiskas kaitīgas ietekmes, 
samazinātu to un, ja iespējams, radītu tai pretlīdzekli.

Turklāt minētajai asociācijai, kura saskaņā ar Polijas tiesību aktiem ir iesaistīta šajā 
procedūrā, ir iespēja pārskatīšanas kārtībā ierosināt lietu tiesā vai citā neatkarīgā un objektīvā 
struktūrā, lai apstrīdētu minēto lēmumu pēc būtības vai tā procesuālo likumību (IVN 
direktīvas 10.a pants). 

Secinājumi 

Izvērtējot lūgumraksta iesniedzēja un Polijas valsts iestāžu sniegto informāciju, Komisija līdz 
šim veiktajos IVN procedūras posmos nav konstatējusi IVN direktīvas pārkāpumus. Komisijai 
nav arī iemesla uzskatīt, ka IVN procedūras nākamajā posmā netiks ievērotas IVN direktīvā 
noteiktās prasības attiecībā uz informāciju par lēmuma pieņemšanas procedūru un iespēju 
pārskatīt šo lēmumu tiesā.

Tomēr, ja pēc minētās procedūras pabeigšanas lūgumraksta iesniedzējs uzskatīs, ka tajā nav 
ņemti vērā būtiski IVN direktīvas noteikumi, viņam jāsniedz atbilstīgā informācija.
                                               
1 OV L 75, 5.7.1985., 40.–48. lpp.
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6. Komisijas atbilde (REV. III), kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Lūgumraksta iesniedzējs izteica savus iebildumus pret iepriekšējā paziņojumā sniegtajiem 
Komisijas novērojumiem. Viņš atkārtoja iepriekš izteiktos apgalvojumus par nepienācīgu 
ietekmes uz cilvēku veselību, gaisā nonākušo emisiju un gruntsūdens novērtējumu Šopēna 
parka teritorijā. Lūgumraksta iesniedzējs ir izteicis jaunu apgalvojumu par PM2,5 makrodaļiņu 
ietekmes novērtējuma trūkumu minētā projekta ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) 
procedūrā, kas tādējādi nozīmē, ka projekts neatbilst IVN direktīvas un 
Direktīvas 2008/50/EK par apkārtējā gaisa kvalitāti1 prasībām.

Komisija ir labi informēta par projektu un kopš lūgumraksta iesniegšanas 2006. gadā ir 
vairākkārt pieprasījusi Polijas valsts iestādēm informāciju par projektu. Pēc pēdējā 
apgalvojuma izteikšanas Komisija Polijas valsts iestādēm ir lūgusi sniegt paskaidrojumus par 
projekta ietekmes uz atmosfēru novērtējuma veikšanu ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras gaitā. Polijas valsts iestādes atbildi sniedza 2011. gada 22. septembrī.

Ietekmes uz vidi novērtējums

Projektam tika veikta IVN procedūra, kas tika uzsākta līdz ar lēmuma par projekta ietekmi uz 
vidi pieprasījuma iesniegšanu 2010. gada 26. februārī. 2010. gada 11. martā Reģionālais vides 
aizsardzības ģenerāldirektorāts publicēja paziņojumu sabiedrībai, informējot par procedūras 
uzsākšanu un attiecīgo dokumentu (tostarp vides ziņojuma) pieejamību un par komentāru un 
viedokļu iesniegšanas kārtību procedūras ietvaros. IVN procedūras gaitā 2010. gada 10. maijā 
notika arī sabiedriska izskatīšana. Saskaņā ar 2010. gada 31. augustā pieņemto Lēmumu par 
projekta ietekmi uz vidi, ar ko tika noslēgta IVN procedūra, lūgumraksta iesniedzējs, kurš bija 
iesaistīts šajā procedūrā, piedalījās IVN procedūras gaitā notiekošajā atklātajā izskatīšanā un 
iesniedza komentārus.

Attiecībā uz lūgumrakstā minētajiem aspektiem, kuri, pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, 
nav pienācīgi novērtēti, Komisija vēlas norādīt, ka kompetentā iestāde šos aspektus (cilvēku 
veselība, ietekme uz gruntsūdeni Šopēna parka teritorijā un gaisā nonākušās emisijas) 
izskatīja 2010. gada 31. augusta Lēmumā par projekta ietekmi uz vidi un sniedza 
visaptverošas atbildes uz lūgumraksta iesniedzēja komentāriem. Komisijai nav pamata neticēt 
Polijas valsts iestāžu veiktā novērtējuma rezultātiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nav konstatējusi IVN direktīvas pārkāpumu.

Apkārtējā gaisa kvalitāte

Direktīva 2008/50/EK, kura dalībvalstīm bija jātransponē līdz 2010. gada 11. jūnijam, 
dalībvalstīm uzliek par pienākumu nodrošināt noteiktu piesārņojošo vielu mērķlielumu un 
robežvērtību ievērošanu. PM2,5 koncentrācijas mērķlielums dalībvalstīm ir jāsasniedz līdz 
2010. gada 1. janvārim, savukārt robežvērtība — līdz 2015. gada 1. janvārim.

Attiecībā uz projekta atbilstību Direktīvai 2008/50/EK Komisijai jānorāda, ka minētā 
direktīva neattiecas uz konkrētiem projektiem, bet gan uz gaisa kvalitātes apstākļiem visā 
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teritorijā. Ja konkrētā zonā piesārņojošo vielu koncentrācija gaisā pārsniedz kādu robežvērtību 
vai mērķlielumu, kā arī attiecīgu pielaides robežu, Direktīva 2008/50/EK paredz, ka 
dalībvalstīm šai zonai ir jānodrošina gaisa kvalitātes uzlabošanas plānu izstrāde, lai panāktu 
atbilstību attiecīgajai robežvērtībai vai mērķlielumam, kas paredzēta direktīvā. Saskaņā ar 
Polijas valsts iestāžu sniegto informāciju Silēzijas vojevodistē esošajām zonām šāds gaisa 
kvalitātes uzlabošanas plāns ir pieņemts. Minētais projekts (ātrgaitas automaģistrāles 
būvniecība posmā Katovice–Glivice) tika minēts kā viens no pasākumiem nolūkā ierobežot 
tranzīta satiksmi konkrētu pilsētu, tostarp Glivices, centrā. Polijas valsts iestādes savā vēstulē 
Komisijai norādīja, ka minētā projekta rezultātā daļa satiksmes tiks novirzīta no pilsētu ielām 
uz šo ātrgaitas maģistrāli un tādējādi tiks samazināta satiksmes radītā gaisa piesārņojuma 
ietekme uz Glivices pilsētas iedzīvotājiem.

Secinājums

Komisija ir vēlreiz izvērtējusi lūgumrakstā izteiktos apgalvojumus un apliecina, ka nav 
konstatējusi nekādus IVN direktīvas pārkāpumus. Attiecībā uz Direktīvu 2008/50/EK 
Komisija paskaidroja, ka šī direktīva nav tieši piemērojama konkrētiem dalībvalstu veiktajiem 
ieguldījumiem infrastruktūrā.


