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Tema: Peticija Nr. 0227/2011 dėl nepakankamo dėmesio ES teisės aktų 
reikalavimams Vakarų Lenkijos mieste Gožuve įgyvendinant dėl potvynių 
sunaikintos infrastruktūros atstatymo projektus, finansuojamus ES lėšomis, 
kurią pateikė Lenkijos pilietis Waclaw Mokrzycki asociacijos „Zakanale“ 
vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad vakarų Lenkijos mieste Gožuve įgyvendinant dėl potvynių 
sunaikintos infrastruktūros atstatymo projektus atsakingos Lenkijos valdžios institucijos 
pažeidė nemažai ES teisės aktų reikalavimų. Peticijos pateikėjas nurodo, kad infrastruktūros 
atstatymo darbai, įskaitant kelių ir kanalizacijos sistemų remontą, atliekami naudojant ES 
lėšas. Pasak peticijos pateikėjo, užbaigus minėtus projektus, dėl kurių nebuvo konsultuotasi su 
piliečiais, bus pakenkta gamtai ir padaryta žala vietinei augalijai bei gyvūnijai. Todėl peticijos 
pateikėjas prašo, kad Europos Parlamentas išsiaiškintų, ar minėti infrastruktūros darbai 
atliekami nepažeidžiant Direktyvos 2003/35/EB, nustatančios visuomenės dalyvavimą 
rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas, Direktyvos 2007/60/EB dėl 
potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo, Direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, Direktyvos 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir 
programų pasekmių aplinkai vertinimo, Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir Direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos 
reikalavimų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gegužės 31 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.
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„Peticijos pateikėjas teigia, kad dėl informacijos ir viešųjų konsultacijų dėl planuojamų 
Gožuvo miesto investicijų trūkumo pažeistos šių ES direktyvų nuostatos:

– 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, nustatanti 
visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir 
teisės kreiptis į teismus1,

– 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/60/EB dėl potvynių 
rizikos įvertinimo ir valdymo (toliau – Potvynių direktyva)2,

– 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (toliau – Vandens pagrindų 
direktyva)3,

– 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų 
planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV direktyva)4,

– 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos (toliau – Buveinių direktyva)5,

– 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos 
(toliau – Paukščių direktyva)6.

Be to, peticijos pateikėjas tvirtina, kad, kalbant apie gatvės Strażacka Gožuve atstatymą, ES 
bendrai finansuojamą projektą, pažeista nemažai tiksliai neapibrėžtų Lenkijos ir ES nuostatų. 

Be to, peticijos pateikėjas teigia, kad neefektyvi drėkinimo veikla Vartos upės regione 
(griovių ir vandens kanalų valymas, krantinių atstatymas) sukėlė potvynį Zawarcie ir 
Zakanale regionuose. 

Peticijos pateikėjas nurodo, kad kai kurios įgyvendintos (neapibrėžtos) investicijos paskatino 
aplinkos taršą, nelaimes statybų aikštelėse ir hidrologinius pokyčius (potvynius, sausras) 
Deszczno ir Zakanale regionuose. Be to, peticijos pateikėjas tvirtina, kad potvyniai Gožuve 
buvo vandens tiekimo sistemos gedimo, dėl kurio buvo viršytos žmonėms vartoti skirto 
vandens nustatytos mangano ribos, priežastis. Peticijos pateikėjas taip pat teigia, kad trūksta 
ES (neapibrėžtų) investicijų priežiūros. 

Galiausiai peticijos pateikėjas ragina Europos institucijas sukurti teisinę sistemą, susijusią su
medžių sodinimu palei pylimus ir griovius, suderintą su ES bendro finansavimo sąlygomis, 
nes, jo manymu, šis metodas istoriniu požiūriu pasirodė esąs veiksmingiausias apsaugos nuo 
potvynių metodas. 

                                               
1 OL L 156, 2003 6 25, p. 17–25.
2 OL L 288, 2007 11 6, p. 27–34.
3 OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73.
4 OL L 197, 2001 7 21, p. 30–37.
5 OL L 206, 1992 7 22, p. 7–50.
6 OL L 103, 1979 4 25, p. 1–18.
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Dėl galimo peticijos pateikėjo minėtų direktyvų (Potvynių direktyvos, Vandens pagrindų 
direktyvos, Buveinių direktyvos, Paukščių direktyvos, SPAV direktyvos, Direktyvos 
2003/35/EB) pažeidimo vykdant numatytas investicijas klausimo 

Peticijos pateikėjas nenurodo nei investicijų, nei veiksmų, dėl kurių būtų pažeistos šios 
direktyvos. Taigi Komisija negali nustatyti minėtų direktyvų pažeidimo. 

Visų pirma reikėtų pažymėti, kad Direktyva 2003/35/EB iš dalies keičiamos Direktyvos 
1985/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo1 (dabar 
2011/92/ES2) (PAV direktyva) nuostatos dėl visuomenės informavimo ir viešųjų konsultacijų, 
todėl pakanka išanalizuoti tariamos veiklos atitiktį PAV direktyvai. Atsižvelgdama į tai, kad 
peticijos pateikėjas apie planuojamas investicijas jokios informacijos nepateikia, Komisija 
negali nustatyti, ar PAV direktyva joms taikoma ir ar įvykdyti šios direktyvos reikalavimai. 

SPAV direktyvoje reikalaujama, kad būtų atliekamas tų viešųjų planų ir programų, kurios gali 
daryti didelį poveikį aplinkai, aplinkos vertinimas. Vis dėlto neatrodo, kad SPAV direktyva 
būtų taikoma bet kurioms peticijos pateikėjo minėtoms investicijoms.

Be to, remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija, Komisija negali nustatyti, kad 
šiems klausimams turėtų būti taikoma Buveinių direktyva ir Paukščių direktyva. 
Atsižvelgiant į likusias direktyvas, Potvynių direktyvoje teigiama, kad „<...> valstybės narės 
sudaro galimybes visuomenei susipažinti su preliminariu potvynių rizikos įvertinimu, potvynių 
grėsmės žemėlapiais, potvynių rizikos žemėlapiais ir potvynių rizikos valdymo planais“. 
Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija, Komisija negali nustatyti, kad Lenkijos 
valdžios institucijos neatliko savo pareigų, kaip nustatyta šioje direktyvoje. 

Vandens pagrindų direktyvoje taip pat numatytos viešosios konsultacijos, susijusios su upės 
baseino valdymo planų rengimo procesu. Vis dėlto, remdamasi peticijos pateikėjo pateikta 
informacija, Komisija negali nustatyti, kad Lenkijos valdžios institucijos neatliko savo 
pareigų, susijusių su viešosiomis konsultacijomis, kaip nustatyta šioje direktyvoje. Beje, 
reikėtų pažymėti, kad šiuo metu Komisija atlieka upės baseino valdymo planų, taip pat ir 
parengtų Lenkijos valdžios institucijų, horizontalųjį vertinimą.

Dėl galimo PAV direktyvos pažeidimo, susijusio su kelių atstatymu, klausimo 

Komisija norėtų atkreipti dėmesį, kad Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (PAV direktyva) gali būti taikoma gatvės 
Strazacka atstatymo projektui. 

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.“

Gatvės atstatymas gali būti laikomas vienu iš šios direktyvos II priedo 10 punkto e papunktyje 
nurodytų projektų: „kelių tiesimas, uostų ir uostų įrengimų statyba, įskaitant žvejybos uostus 

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
2 OL L 26, 2012 1 28, p. 1.
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(jei projektai neįtraukti į I priedą)“, o pagal II priedo 13 punkto pirmąją įtrauką „Bet kurių 
I ar <...> [II] priede išvardytų ir jau įgyvendintų, įgyvendinamų ar leistų įgyvendinti projektų 
pakeitimas ar išplėtimas, galintis daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai“.

Pagal šios direktyvos 4 straipsnio 2 dalį, nagrinėdamos kiekvieną atvejį ar laikydamosi 
valstybės narės nustatytų ribų ar kriterijų, pagrįstų PAV direktyvos III priede pateiktais 
kriterijais, valstybės narės nustato, ar turėtų būti atliekamas II priede išvardytų projektų 
vertinimas, atsižvelgiant į direktyvos 5–10 straipsnius. Kai po tokios analizės (patikros)
nustatoma, kad projektas gali turėti didelį neigiamą poveikį aplinkai, prieš duodant sutikimą 
planuojamai veiklai atliekama poveikio aplinkai vertinimo procedūra. PAV procedūra, be kita 
ko, apima poveikio aplinkai ataskaitos parengimą, tiesioginio ir bet kokio netiesioginio, 
šalutinio, kompleksinio, trumpalaikio, vidutinės trukmės ir ilgalaikio, teigiamo bei neigiamo 
projekto poveikio aplinkai vertinimą ir viešąją informaciją bei konsultacijas. 

Visų pirma, PAV direktyvos 6 straipsnis susijęs su viešosios informacijos ir konsultacijų 
klausimu. 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Atliekant 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
sprendimo aplinkos klausimais priėmimo procedūras, visuomenė arba viešais skelbimais, 
arba kitomis atitinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, elektroninėmis visuomenės informavimo 
priemonėmis, jei jos prieinamos, iš anksto ir vėliausiai tada, kai tik informacija gali būti 
pagrįstai teikiama, yra informuojama apie: a) prašymą dėl leidimo vykdyti planuojamą 
veiklą; b) tai, kad projektui taikoma poveikio aplinkai vertinimo procedūra ir atitinkamais 
atvejais apie tai, kad taikomas 7 straipsnis; c) kompetentingas institucijas, atsakingas už 
sprendimo priėmimą: iš kurių gali būti gaunama atitinkama informacija ir kurioms gali būti 
teikiamos pastabos ar klausimai, ir pastabų ar klausimų pateikimo terminus; d) galimų 
sprendimų pobūdį arba sprendimo projektą, jei jis yra; e) apie pagal 5 straipsnį surinktos 
informacijos prieinamumą; f) laiką ir vietą ar būdus atitinkamai informacijai gauti; g)
duomenis apie visuomenės dalyvavimo priemones, parengtas pagal šio straipsnio 5 dalį“.
6 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad „Suinteresuotai visuomenei sudaromos išankstinės ir 
veiksmingos palankios galimybės dalyvauti 2 straipsnio 2 dalyje nurodytose sprendimo 
aplinkos klausimais priėmimo procedūrose ir tuo tikslu ji turi teisę reikšti pastabas ir 
nuomones, kol kompetentingai institucijai ar institucijoms visos pasirinkimo galimybės yra 
atviros prieš priimant sprendimą dėl leidimo suteikimo vykdyti planuojamą veiklą“.

Remdamasi ribota informacija, kurią pateikė peticijos pateikėjas, Komisija negali nustatyti, ar 
Lenkijos valdžios institucijos pažeidė PAV direktyvos nuostatas, įskaitant nuostatas dėl 
viešosios informacijos ir konsultacijų, susijusias su svarstomu projektu. 

Dėl galimo PAV direktyvos pažeidimo, susijusio su drėkinimo veikla, klausimo 

Komisija norėtų atkreipti dėmesį, kad PAV direktyva taip pat gali būti taikoma peticijos 
pateikėjo minėtai drėkinimo veiklai, nes gali būti, kad ji patenka į direktyvos II priedo 
10 punkto f papunkčio taikymo sritį („vidaus vandens keliai (jei projektai neįtraukti į 
I priedą), kanalų tiesimo ir apsisaugojimo nuo potvynio darbai“).

Vis dėlto, remdamasi pateikta informacija, Komisija negali nustatyti, ar PAV direktyva 
taikoma peticijos pateikėjo minėtiems drėkinimo projektams.

Dėl žmonėms vartoti skirto vandens leidžiamų mangano normų viršijimo klausimo
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Komisija norėtų atkreipti dėmesį, kad Tarybos direktyva 98/83/EB1 dėl žmonėms vartoti 
skirto vandens kokybės gali būti taikoma peticijos pateikėjo minėtam leidžiamų mangano 
normų viršijimo klausimui spręsti. Pagal direktyvos 4 straipsnio 1 dalį: „Valstybės narės 
imasi būtinų priemonių, užtikrinančių, kad žmonėms vartoti skirtas vanduo būtų sveikas ir 
švarus. Taikant minimalius šios direktyvos reikalavimus, sveikas ir švarus žmonėms vartoti 
skirtas vanduo yra tas, a) kuriame nėra jokių mikroorganizmų, parazitų ir bet kokių 
medžiagų, kurių skaičius arba koncentracijos gali kelti potencialų pavojų žmonių sveikatai; 
ir b) kuris atitinka I priedo A ir B dalyse nustatytus minimalius reikalavimus.“
Reikėtų pažymėti, kad manganas nėra įtrauktas į I priedo A ir B dalyse išvardytų cheminių 
parametrų sąrašą. Tačiau jis įvardytas I priedo C dalyje, kurioje, kaip teigiama direktyvos 
5 straipsnyje, nurodytos vertės, kurios turi būti nustatytos tik stebėsenos ir direktyvos 
8 straipsnyje nustatytų įsipareigojimų dėl taikomų taisomųjų veiksmų ir apribojimų 
vykdymo tikslais. Pagal direktyvos 8 straipsnio 1 dalį, bet kokia neatitiktis 5 straipsnyje 
nustatytoms parametrų vertėms turėtų būti nedelsiant ištirta siekiant nustatyti priežastį. Be 
to, remiantis direktyvos 8 straipsnio 2 dalimi, jei žmonėms vartoti skirtas vanduo neatitinka 
parametrų verčių, nustatytų pagal 5 straipsnį, atitinkama valstybė narė užtikrina, kad kuo 
greičiau būtų imtasi būtinų taisomųjų veiksmų, kad vėl būtų užtikrinta vandens kokybė.
8 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai nesilaikoma I priedo C dalyje nurodytų 
parametrų verčių arba specifikacijų, valstybės narės apsvarsto, ar šis neatitikimas nekelia 
kokios nors rizikos žmonių sveikatai. Jei reikia, valstybė narė taip pat privalo imtis 
taisomųjų veiksmų, kad vėl būtų užtikrinta vandens kokybė, siekiant apsaugoti žmonių 
sveikatą. 8 straipsnio 7 dalyje reikalaujama, kad tais atvejais, kai imamasi taisomųjų 
veiksmų, apie tai būtų pranešta vartotojams, išskyrus tuos parametrų verčių nesilaikymo 
atvejus, kuriuos kompetentingos institucijos laiko nereikšmingais.
Atsižvelgiant į peticijos pateikėjo pateiktą informaciją, reikėtų atkreipti dėmesį, kad 
vandens tiekimo ir nuotekų įmonė, atsakinga už vandens tiekimą Siedlice regione, įvykus 
vandens tiekimo sistemos gedimui informavo vartotojus, kad vanduo neatitinka mangano 
parametrų verčių, nurodydama, kad minėtas neatitikimas yra nereikšmingas. Be to, vandens 
tiekimo ir nuotekų įmonė nurodė, kad įvykus vandens tiekimo sistemos gedimui vandens 
tiekimas atitinkamiems vartotojams nedelsiant buvo apsaugotas ir žmonėms vartoti skirto 
vandens kokybė nekėlė jokio galimo pavojaus žmonių sveikatai ir buvo reguliariai stebima. 
Taigi, atsižvelgiant į peticijos pateikėjo pateiktus dokumentus, galima daryti išvadą, kad 
direktyvos 8 straipsnio reikalavimai buvo įvykdyti. Todėl remiantis peticijos pateikėjo 
pateikta informacija galima daryti išvadą, kad per du mėnesius gedimas sėkmingai 
pašalintas ir kad vartotojai buvo tinkamai informuoti (įskaitant priežastis, kodėl to nebuvo 
padaryta anksčiau – būtent tai minėtame regione sukėlė didžiulį potvynį). Todėl, remiantis 
peticijos pateikėjo pateikta informacija, negalima daryti išvados, kad buvo pažeisti 
Geriamojo vandens direktyvos reikalavimai. 

Dėl aplinkos taršos, nelaimių statybų aikštelėje ir hidrologinių pokyčių Deszczno ir Zakanale 
regionuose klausimo

Peticijos pateikėjas teigia, kad neapibrėžti sprendimai, priimti neapibrėžtų investicijų 
įgyvendinimo laikotarpiu, sukėlė aplinkos taršą, nelaimes statybų aikštelėse ir hidrologinius 
pokyčius Deszczno ir Zakanale regionuose. 

                                               
1 OL L 330, 1998 12 5, p. 32.
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Komisija norėtų atkreipti dėmesį, kad, remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija, ji 
negali nustatyti, ar šiems klausimams taikomi ES aplinkos apsaugos teisės aktai.

Dėl ES investicijų priežiūros trūkumo klausimo 

Bet kokia veikla, bendrai finansuojama iš ES fondų, turi atitikti ES teisės aktus. Kaip 
nurodyta Tarybos reglamento EB Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, 9 straipsnio 
5 dalyje, fondų finansuojama veikla atitinka Sutarties ir pagal ją priimtų teisės aktų nuostatas. 
Reikėtų pažymėti, kad, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu ES 
Nr. 539/2010, Komisija vertina tik „didelius projektus“, kurių bendros išlaidos yra daugiau 
nei 50 mln. EUR. Komisija tikrina jų atitiktį aplinkos apsaugos direktyvoms pagal 
dokumentus, pateiktus valstybių narių prieš Komisijai priimant sprendimą dėl finansinės 
paramos suteikimo. Tačiau valstybė narė atlieka visų kitų projektų (t. y. tų, kurių bendra 
išlaidų suma yra mažesnė nei 50 mln. EUR) atitikties ES acquis vertinimą. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad bendrai finansuojami ES fondų projektai yra įgyvendinami pagal 
Komisijos ir valstybės narės pasidalijamąjį valdymą. Pagal pasidalijamojo valdymo principą, 
naudojamą ES sanglaudos politikos administravimo srityje, valstybės narės yra atsakingos už 
programų įgyvendinimą. Tai apima projektų atranką ir įgyvendinimą. Įgyvendinant veiklos 
programas, vadovaujančioji institucija turi informuoti Komisijos tarnybas, kurios savo ruožtu 
turi galimybę stebėti šį įgyvendinimą ir turi tam reikiamas priemones. Programavimo 
laikotarpio pabaigoje valstybės narės Komisijai turi pateikti galutinę ataskaitą dėl veiklos 
programos įgyvendinimo.

Dėl peticijos pateikėjo raginimo ES institucijoms sukurti teisinę sistemą, susijusią su medžių 
sodinimu palei pylimus ir griovius

Pagrindiniai ES teisės aktai, susiję su vandeniu, t. y. Vandens pagrindų direktyva ir Potvynių 
direktyva, grindžiami požiūriu, pagal kurį nustatoma Europos lygmens sistema leidžiant 
valstybėms narėms pagal šią sistemą parengti išsamias savo pačių taisykles. Šiuo metu 
Komisija neketina rengti konkrečių teisės aktų, susijusių su medžių sodinimu palei pylimus ir 
griovius, nes mano, kad šis klausimas turėtų būti paliktas valstybių narių nuožiūrai. 

Išvada

Remdamasi peticijos pateikėjo informacija, Komisija negali nustatyti ES aplinkos apsaugos 
teisės aktų pažeidimų. Be to, šiuo metu Komisija neketina rengti konkrečių teisės aktų, 
susijusių su medžių sodinimu palei pylimus ir griovius.“


