
CM\896398LT.doc PE473.772v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

16.3.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0359/2011 dėl biodujų įmonės statybos centrinėje Lenkijoje 
esančioje Konopnicoje ir su tuo susijusio ES aplinkos teisės aktų pažeidimo, 
kurią pateikė Lenkijos pilietė Krystyna Szewczyk, su 870 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja mini biodujų įmonės statybą centrinėje Lenkijoje esančioje Konopnicoje, 
netoli tinklo „Natura 2000“ teritorijos ir Ravkos upės, priklausančios gamtos draustiniui. 
Peticijos pateikėja tvirtina, kad atsakingos institucijos nepasikonsultavo su poveikį 
patiriančiais gyventojais ir kad nebuvo atliktas projekto poveikio aplinkai vertinimas. Todėl, 
remdamasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės 
susipažinti su informacija apie aplinką, Europos Parlamento ir Tarybos 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, ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB 
dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės, peticijos pateikėja prašo Europos Parlamentą 
patikrinti minėto projekto atitiktį šiems teisės aktams.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1812/2009 paskelbta priimtina 2011 m. liepos 8 d. Komisijos buvo paprašyta 
suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Šiam projektui galioja Direktyva 85/337/EEB (PAV direktyva) su pakeitimais1. 

                                               
1 1985 m. birželio 27 d. Tarybos Direktyva dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo su 
pakeitimais (OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48).
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Pagal PAV direktyvos 2 straipsnį: „Valstybės narės imasi visų priemonių, reikalingų 
užtikrinti, jog prieš duodant sutikimą projektams, kurie gali daryti reikšmingą poveikį 
aplinkai, be kita ko, dėl pobūdžio, savo masto ar vietos, bus reikalaujama sutikimo 
planuojamai veiklai ir poveikio aplinkai vertinimo“.

Planuojamą projektą galima priskirti prie „pramoninių įrengimų, skirtų elektros energijos, 
garo ir karšto vandens gamybai“ (PAV direktyvos II priedo 3 punkto a papunktis).   
Vadovaujantis šios direktyvos 4 straipsniu, valstybės narės dėl II priede išvardytų projektų 
turėtų spręsti išnagrinėjusios kiekvieną atvejį arba nustatydamos ribas ir (arba) kriterijus, 
pagal kuriuos būtų sprendžiama, ar pagal 5–10 straipsnius turėtų būti vykdomas projekto 
poveikio vertinimas. 

Jei po tokio įvertinimo (patikros) nustatoma, kad projektas gali daryti didelį neigiamą poveikį 
aplinkai, pagal šios direktyvos 5–10 straipsnius prieš gaunant sutikimą planuojamai veiklai, 
turėtų būti atliekama projekto poveikio aplinkai vertinimo procedūra. PAV procedūra, be kitų 
dalykų, apima ir aplinkosauginės ataskaitos projekto parengimą (projekto aprašymą), kuriame 
įvertinamas tiesioginis ir netiesioginis poveikis, taip pat antrinis, kompleksinis, trumpalaikis, 
vidutinio laikotarpio, ilgalaikis, negrįžtamas ir laikinas, grįžtamas, teigiamas ir neigiamas 
projekto daromas poveikis aplinkai. Ši procedūra turi apimti ir konsultacijas su visuomene. 

Remiantis peticijos pateikėjos pateikta informacija, galima daryti išvadą, kad buvo vykdoma 
projekto patikros procedūra, per kurią kompetentinga valdžios institucija nusprendė, kad 
poveikio vertinimas pagal direktyvos 5–10 straipsnius nereikalingas. Remdamasi ribota 
pateikta informacija Komisija negali nustatyti, ar taikant patikros procedūrą padaryta 
akivaizdžių klaidų. 

Remiantis iš peticijos pateikėjos gauta informacija, numatyta projekto vieta yra netoli tinklo 
„Natura 2000“ teritorijos ir Ravkos upės slėnio regione PLH 100015. 
Pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį: „Valstybės narės imasi priemonių, siekdamos 
specialiose saugomose teritorijose išvengti natūralių buveinių ir rūšių buveinių blogėjimo, o 
taip pat rūšių, kurių apsaugai buvo įsteigtos specialios saugomos teritorijos, trikdymo, jei 
toks trikdymas galėtų būti reikšmingas šios direktyvos tikslų atžvilgiu“.
Pagal šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalį: „bet kokiems planams ir projektams, tiesiogiai 
nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, bet galintiems ją reikšmingai paveikti 
individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, turi būti atliekamas jų galimo 
poveikio teritorijai įvertinimas. Atsižvelgdamos į poveikio teritorijai vertinimo išvadas, 
kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos planą ar projektą leidžia įgyvendinti tik 
įsitikinusios, kad juo nebus pakenkta visai susijusiai teritorijai ir, jei reikia, atsižvelgia į 
visuomenės nuomonę“.
Projekto poveikio tinklui „Natura 2000“ vertinimas turėtų būti atliekamas, jei yra tikimybė, 
kad projektas sukels rimtų neigiamų padarinių vietoje.  Remiantis Komisijai pateikta 
informacija, neįmanoma nustatyti, ar būtina atlikti tokį vertinimą. Taip pat pagal pateiktą 
informaciją Komisija negali nustatyti, ar projektas gali daryti didelę neigiamą įtaką vietai.
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Direktyvoje 2001/42/EB1 (Strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV) direktyva) 
reikalaujama, kad būtų atliekamas tų viešųjų planų ir programų, kurios gali daryti didelį 
poveikį aplinkai, aplinkos vertinimas. Kadangi svarstomas klausimas yra susijęs su projektu, 
o ne programa ar planu, SPAV direktyva jam netaikoma.

Direktyva 2003/4/EB2 užtikrinama teisė susipažinti su valdžios institucijų turima arba joms 
skirta informacija apie aplinką ir nustatytos naudojimosi šia teise pagrindinės sąlygos bei 
praktinės priemonės.  

TIPK direktyvos3 tikslas – užtikrinti integruotą taršos, atsirandančios dėl 1 priede išvardytos 
veiklos, prevenciją ir kontrolę. Šio tikslo siekiama leidžiant vykdyti procedūras, kuriomis 
užtikrinama, kad būtų laikomasi geriausių esamų metodų, sukurtų tam tikrai pramonės šakai. 
TIPK direktyva taikoma kurą deginantiems įrenginiams, kurių nominali šiluminė galia viršija 
50 MW (I priedas, 1.1. punktas). Svarstomo projekto šiluminė galia yra 2,128 MWh (šiluma) 
ir 1,99 MWh (energija); daroma prielaida, kad ši nominali šiluminė galia atitinkamai yra 
2,128 MW ir 1,99 MW. 

Išvados 

Remdamasi turima informacija Komisija negali nustatyti Buveinių direktyvos, PAV 
direktyvos ar Direktyvos dėl visuomenės teisės susipažinti su informacija apie aplinką 
pažeidimų. Be to, pasirodytų, kad projektui negalioja SPAV ir TIPK direktyvos. Tačiau jei 
peticijos pateikėjai pateiktų daugiau informacijos apie Buveinių ir PAV direktyvos 
pažeidimus, Komisija toliau tirtų šį klausimą.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticijos pateikėja iš pradžių kėlė klausimą dėl projekto (biodujų įmonės) atitikties PAV ir 
„Natura 2000“ direktyvoms. Dabar peticijos pateikėja pateikė naujos informacijos dėl „Natura 
2000“. Pateiktą medžiagą sudaro žemėlapiai, „Natura 2000“ teritorijoje „Dolina Rawki“ 
randamų rūšių sąrašas, taip pat informacija iš teritorijos standartinės duomenų formos. Be to, 
Komisija gavo Lenkijos teismo nutarties dėl šio projekto kopiją. 

Nauja informacija dėl „Natura 2000“ 
Pateiktus duomenis vertino „Natura 2000“ techninis padalinys. Peticija susijusi su biodujų 
įmonės statyba šalia „Natura 2000“ teritorijos (bet už jos ribų). Pradiniame savo pranešime 
Komisija išsprendė „Natura 2000“ klausimą, paaiškindama, kad nėra įrodymų, jog šis 
projektas turėtų įtakos teritorijos vientisumui. Naujoje peticijos pateikėjos informacijoje iš 
esmės pateikiami išsamesni duomenys, susiję su „Natura 2000“ teritorija, tačiau joje nėra 
naujų aspektų, iš kurių būtų matyti, jog šis projektas galėtų daryti didelę įtaką šiai teritorijai. 
Todėl ši informacija nepakeičia ankstesnės išvados dėl projekto atitikties „Natura 2000“ 
direktyvoms. 
Naujausias Lenkijos teismo sprendimas 

                                               
1 OL C 129, 1997 4 25.
2 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su 
informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26–32).
3 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
(OL L 24, 2008 1 29, p. 8–29).
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Peticijos pateikėja taip pat atkreipia dėmesį į Lenkijos teismo sprendimą panaikinti vietos 
valdžios institucijos sprendimą byloje, susijusioje su svarstomo projekto aplinkosaugos 
sprendimo išdavimu. Teismas pripažino, kad vietos valdžios institucija neatliko patikrinimo, 
kurį turėjo atlikti pagal PAV ir Buveinių direktyvas. Nors šis naujas faktas yra svarbus, kartu 
jis parodo, kad bet kokie pažeidimai, susiję su šiomis dviem direktyvomis, buvo išspręsti 
nacionaliniame teisme. Reikia manyti, kad vykdant šį teismo sprendimą bus siekiama ištaisyti 
klaidą dėl nepriimto patikrinimo sprendimo ir išduoto aplinkosaugos sprendimo. Nors
peticijos pateikėja yra susirūpinusi dėl vykdomo projekto, ji nepateikė informacijos, iš kurios 
būtų matyti, kad jam neturės įtakos Lenkijos teismo sprendimas. Todėl neįmanoma nustatyti 
klausimų, kuriuos Komisija galėtų teisėtai kelti Lenkijos valdžios institucijoms. Komisijos 
nuomone, teismo sprendimą reikėtų vertinti kaip faktą, kad Lenkijos teismo nustatytas 
neįvykdyto patikrinimo faktas yra sprendžiamas nacionalinės sistemos priemonėmis.“


