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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

16.3.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Dalykas: Peticija Nr. 0947/2011 dėl to, jog nebuvo konsultuotasi su Volino piliečiais dėl 
priemonių, darančių poveikį aplinkai, kurią pateikė Lenkijos pilietis W. R. 
aplinkosaugos judėjimo Rzecz Gospodarczego Rozwoju Gminy Wolin i 
Ochrony Srodowiska vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris yra pirmiau minėto aplinkosaugos judėjimo pirmininkas, teigia, kad 
Volino, kuris yra pagrindinis miestas Lenkijai priklausančioje to paties pavadinimo saloje, 
savivaldybės institucijos nesilaikė Orhuso konvencijos dėl visuomenės teisės gauti 
informaciją ir dalyvauti aplinkosaugos srities veikloje, turint omenyje priemones, turinčias 
neigiamą poveikį teritorijoje esančiam vandeningajam sluoksniui ir saugomai teritorijai. 
Todėl jis prašo Europos Parlamento imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticijos pateikėjas (NVO pirmininkas) teigia, kad Volino savivaldybės institucijos nesilaikė 
Orhuso konvencijos nuostatų. Remiantis papildoma informacija, kurią buvo prašoma suteikti 
peticijos pateikėjo, galima daryti išvadą, kad tvirtinimas, jog trūksta konsultacijų, yra susijęs 
su savivaldybės tarybos nutarimo dėl Volino savivaldybės teritorijų valdymo teritorinių 
sąlygų ir krypčių tyrimo1 pakeitimo priėmimu. Peticijos pateikėjo teigimu, minėtas nutarimas 
                                               
1 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmian w Studium Uwarunkowania i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin.
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galėjo būti priimtas tik surengus viešas konsultacijas, o to nepadarius pažeidžiamos Orhuso 
konvencijos nuostatos.

Prie šios peticijos pridedamos susirašinėjimo su Lenkijos valdžios institucijomis šiuo 
klausimu kopijos. Remiantis pateiktu susirašinėjimu, atrodo, kad peticijos pateikėjas yra 
susirūpinęs dėl žvyro kasyklai skirtos aplinkos apsaugos ataskaitos, kuri buvo rengiama pagal 
PAV procedūrą, kokybės.

Pirma, reikėtų pažymėti, kad Orhuso konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais į ES 
teisės aktus buvo įtraukta 2001 m. birželio 27 d. Direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir 
programų pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV direktyva)1 ir Direktyva 2011/92/ES dėl tam 
tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (PAV direktyva)2. Pastarąja 
direktyva kodifikuota Direktyva 85/337/EEB. Todėl peticijos pateikėjo tvirtinimus tikslinga ir 
pakanka nagrinėti atsižvelgiant į minėtas direktyvas. 

Direktyvoje 2001/42/EB (SPAV direktyva) reikalaujama atlikti tam tikrų viešųjų planų ir 
programų, kurie gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, aplinkos vertinimą. Remiantis šios 
direktyvos 6 straipsniu, viešos konsultacijos (įskaitant konsultacijas su institucijomis, 
atsakingomis už aplinkos apsaugos klausimus) turi būti rengiamos dėl plano ar programos 
projekto ir aplinkos apsaugos ataskaitos, kuri rengiama laikantis šios direktyvos 5 straipsnio 
nuostatų.

Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, atrodo, kad savivaldybė nusprendė pakeisti 
žemės naudojimo planavimo dokumentą, t. y. teritorijų valdymo teritorinių sąlygų ir krypčių
tyrimą. Peticijos pateikėjas teigia, kad nerengdamos viešų konsultacijų dėl šio sprendimo, 
Volino savivaldybės institucijos pažeidžia Orhuso konvenciją. Kaip paaiškinta pirmiau, šį 
tvirtinimą pakanka nagrinėti atsižvelgiant į galiojančius ES teisės aktus, kuriais Konvencijoje 
numatytos pareigos perkeliamos į ES teisės sistemą, šiuo atveju – SPAV direktyvą.

Šiuo atžvilgiu reikėtų pabrėžti, kad SPAV direktyvoje nereikalaujama, kad viešos 
konsultacijos būtų rengiamos dėl sprendimo pakeisti planą ar programą. Pagal SPAV 
direktyvą viešas konsultacijas būtina rengti atliekant aplinkos vertinimą. Šios direktyvos 
3 straipsnyje nurodomi planai ir programos, kuriems būtina parengti aplinkos vertinimą 
(žr. direktyvos 3 straipsnio 2 dalį)3. Be to, direktyvos 3 straipsnyje numatoma vadinamoji 
patikrinimo procedūra, susijusi su kitų rūšių planais ir programomis. Visų pirma jame 
reikalaujama, kad kompetentingos institucijos priimtų sprendimą dėl to, ar šio straipsnio 3 ir 
4 dalyse išvardyti planai ir programos gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai. Taigi 
patikrinimo procedūra taikoma 2 dalyje nurodytiems planams ir programoms, taikomiems 

                                               
1 OL L 197, 2001 7 21, p. 30. 
2 OL L 26, 2012 1 28, p. 1.
3 Planai ir programos, kurie rengiami žemės ūkiui, miškininkystei, žuvininkystei, energetikai, pramonei, 
transportui, atliekų tvarkymui, vandentvarkai, telekomunikacijoms, turizmui, miestų ir kaimų planavimui ar 
žemės naudojimui ir kurie nustato tolesnio projektų, išvardytų Direktyvos 85/337/EEB I ir II prieduose, vystymo 
pagrindus, arba kurių atžvilgiu nustatoma, atsižvelgiant į galimas jų pasekmes teritorijai, kad būtina atlikti 
vertinimą pagal Direktyvos 92/43/EEB 6 ir 7 straipsnius.  
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nedideliuose plotuose vietos lygmeniu, ir nedideliems planų ir programų pakeitimams, taip 
pat 2 dalyje nenurodytiems planams ir programoms, tačiau kuriuose nustatomi tolesnio 
projektų vystymo pagrindai. Jeigu vykdant patikrinimo procedūrą nustatoma, kad konkretus 
planas ar programa gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, direktyvoje reikalaujama atlikti 
išsamų aplinkos vertinimą, įskaitant viešas konsultacijas.

Komisija norėtų pažymėti, kad Lenkijos teisės aktuose tinkamai perteikiamos SPAV 
direktyvos 3 straipsnyje nustatytos pareigos. Nagrinėjamu atveju Lenkijos valdžios 
institucijos pridėtame susirašinėjime, kuris buvo pateiktas kartu su peticija, pačios nurodė, 
kad priėmus sprendimą, bus atliekamas planavimo dokumento pakeitimo aplinkos vertinimas, 
įskaitant viešas konsultacijas, kaip to reikalaujama Lenkijos teisės aktuose.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir į tai, kad SPAV direktyvoje nereikalaujama, jog 
sprendimui keisti planą ar programą būtų taikomos viešos konsultacijos, Komisija negali 
nustatyti SPAV direktyvos pažeidimo dėl peticijos pateikėjo iškeltų klausimų. 

Remiantis pateikta informacija, galima daryti išvadą, kad nagrinėjamas projektas, žvyro 
kasykla, patenka į Direktyvos 2011/92/ES (PAV direktyva) taikymo sritį.

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“.

Remiantis pateikta ribota informacija, nagrinėjamas projektas gali būti „akmens skaldyklos, 
atviros kasyklos ir durpių gavyba (jei projektai neįtraukti į I priedą)“ (PAV direktyvos 
II priedo 2 dalies a punktas) arba „akmens skaldyklos ir atviro tipo kasyklos, kai jų paviršiaus 
plotas didesnis nei 25 ha; durpių gavyba, kai durpyno plotas didesnis nei 150 ha“ (PAV 
direktyvos I priedo 19 dalis). 

Vadovaudamosi šios direktyvos 4 straipsniu, valstybės narės dėl II priede išvardytų projektų 
turėtų spręsti išnagrinėjusios kiekvieną atvejį arba nustatydamos ribas ir (arba) kitus kriterijus, 
pagal kuriuos būtų sprendžiama, ar pagal 5–10 straipsnius turi būti vykdomas projekto 
poveikio vertinimas. Kalbant apie I priede išvardytus projektus, visada būtina atlikti jų 
poveikio aplinkai vertinimą pagal 5–10 straipsnius.

PAV procedūra, be kita ko, apima ir aplinkos apsaugos ataskaitos, kurioje vertinamas 
tiesioginis ir netiesioginis projekto poveikis, taip pat antrinis, kompleksinis, trumpalaikis, 
vidutinio laikotarpio, ilgalaikis, negrįžtamas ir laikinas, teigiamas ir neigiamas projekto 
daromas poveikis aplinkai, rengimą (projekto aprašymą). Ši procedūra apima ir viešas 
konsultacijas.

Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, galima daryti išvadą, kad buvo būtina 
atlikti nagrinėjamo projekto poveikio vertinimą pagal direktyvos 5–10 straipsnius ir kad 
direktyvos 5 straipsnio 3 dalyje reikalaujamą informaciją užsakovas pateikė aplinkos 
apsaugos ataskaitos pavidalu. Iš informacijos, pridėtos prie peticijos, galima daryti išvadą, kad 
peticijos pateikėjui susirūpinimą kelia ataskaitos kokybė.
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Tačiau būtina pabrėžti, kad, remdamasi pateikta informacija, Komisija negali nustatyti, kad 
minėta ataskaita buvo parengta pažeidžiant direktyvoje nustatytus reikalavimus. Be to, reikėtų 
pažymėti, kad PAV direktyvoje pareiga pateikti direktyvos 5 straipsnio 3 dalyje reikalaujamą 
informaciją, priskiriama investuotojui. Todėl tai, kad aplinkos apsaugos ataskaitą parengė 
investuotojas negalima laikyti PAV direktyvos nuostatų nesilaikymu. Taigi Komisija negali 
nustatyti PAV direktyvos pažeidimo.

Išvados 

Remdamasi turima informacija, Komisija negali nustatyti, kad buvo pažeistos PAV 
direktyvos ar SPAV direktyvos nuostatos.“


