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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0134/2020, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais K. K., par 
iespējamu sabiedriskās apspriešanas trūkumu un ietekmi uz vidi saistībā ar 
Polijas valdības veiktu jaunas lidostas būvniecību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Polijas valdība ir pieņēmusi īpašu likumu, kas ļauj valsts 
iestādēm būvēt 100 miljonu pasažieru lidostu uz dienvidiem no Varšavas bez sabiedriskās 
apspriešanas un ietekmes uz vidi novērtējuma. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka lidostas 
būvniecības plāns ir pretrunā Orhūsas konvencijai, Ainavu konvencijai un Trokšņa direktīvai. 
Viņš apgalvo, ka varas iestādes slēpj precīzu atrašanās vietu un plānus no vietējām kopienām. 
Viņš apgalvo, ka Varšavas, Modlinas un Radomas lidostu paplašināšana ir derīga alternatīva 
jaunajai lidostai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 26. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Komisija apstiprina, ka Polija 2018. gada 10. maijā pieņēma īpašu aktu par Solidaritātes 
transporta centru ( Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym)1. Tomēr Komisija norāda, 
ka – pretēji lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem – tiesību aktā ir ietvertas tiesību normas 
par nepieciešamību rīkot sabiedrisko apspriešanu.

1 J.L. 2018., 1089. punkts ar turpmākiem grozījumiem (jaunākie grozījumi izdarīti 2020. gada 14. februārī, J.L. 
2020., 234. punkts).
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Pamatojoties uz Solidaritātes transporta centra2 tīmekļa vietnē sniegto informāciju, šķiet, ka 
sabiedriskās apspriešanas pirmā kārta (saistībā ar Solidaritātes transporta centra stratēģisko 
atrašanās vietas pētījumu) jau ir pabeigta (kopā saņemti 146 000 viedokļi). Apspriešanas 
ziņojums ar pievienotajiem gaisa un dzelzceļa koridoriem ir publiski pieejams. Otrajā 
sabiedriskās apspriešanas kārtā, kas pašlaik tiek plānota, ir paredzēta iedzīvotāju līdzdalība 
stratēģiskajā ietekmes uz vidi novērtējumā. Tiek paskaidrots, ka šīs procedūras laikā iedzīvotāji 
varēs iepazīties ar grozīto stratēģisko atrašanās vietas pētījumu (kurā tiks ņemti vērā 
sabiedriskās apspriešanas pirmās kārtas rezultāti) un šim projektam sagatavoto ietekmes uz vidi 
novērtējuma prognozi.

Komisija konstatē, ka projekts joprojām ir konceptuālā un izstrādes posmā un sabiedrības 
līdzdalība joprojām turpinās. Šajā posmā Komisija nevar konstatēt nekādus ES tiesību aktu 
pārkāpumus saistībā ar šo projektu.

Secinājums

Šajā posmā Komisija nevar konstatēt nekādus ES tiesību aktu pārkāpumus saistībā ar šo 
projektu.

2 https://www.cpk.pl/pl.

https://www.cpk.pl/pl

