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Temats: Lūgumraksts Nr. 0219/2020, ko biedrības "Kaimiņi Vesolai" vārdā iesniedza 
Polijas valstspiederīgais Rafał Rogowski, par Varšavas apvedceļa austrumu 
posma būvniecības projektu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs biedrības "Kaimiņi Vesolai" (Stowarzyszenie "Sąsiedzi dla Wesołej") 
vārdā apgalvo, ka ir pārkāptas tiesības uz efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un 
taisnīgu tiesu, proti, otrā līmeņa valsts administratīvā iestāde ir atteikusies izskatīt iedzīvotāju 
pārsūdzības par lēmumu piešķirt vides atļaujas projektam, kas tika atzīts par nekavējoties 
īstenojamu. Lēmums attiecas uz Varšavas apvedceļa austrumu posma būvniecību, ko veic 
ieguldītājs — Valsts ceļu un automaģistrāļu ģenerāldirektorāts (oficiālais saīsinājums 
GDDKiA). Izvēlētais tā dēvētais zaļais būvniecības risinājums atšķirībā no sākotnējā tā dēvētā 
sarkanā risinājuma var radīt nenovēršamu kaitējumu videi. Turklāt to pilsētu un apdzīvoto vietu 
iedzīvotāji, cauri kurām plānots izbūvēt apvedceļu, nav devuši piekrišanu šā risinājuma 
īstenošanai. Automaģistrāles projekta pēkšņās izmaiņas ietekmēs apgabala teritoriālo 
plānojumu, neatbilst ilgtermiņa attīstības plāniem un, vēl svarīgāk, to īstenošanas rezultātā tiks 
iznīcināts vērtīgs dabisko mežu apgabals ar nosaukumu "Milowy Las".

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 3. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

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

Lūgumraksts

Lūgumraksts, ko iesniedza biedrība "Kaimiņi Vesolai", attiecas uz Varšavas apvedceļa 
austrumu posma būvniecību. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir pārkāptas tiesības uz 
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efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un taisnīgu tiesu, ņemot vērā ilgstošās pārsūdzības 
procedūras valsts administratīvajā iestādē — Vides aizsardzības ģenerāldirektorātā (GDOŚ). 
Konkrētāk, lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir pārkāpts ES Pamattiesību hartas 47. pants, 
Orhūsas konvencijas 9. panta 2. un 4. punkts un Direktīva 2011/92/ES1 par dažu sabiedrisku 
un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) 
direktīva). 

Papildu dokumentus par šo pašu jautājumu 2020. gada 15. augustā iesniedza cita nevalstiska 
organizācija (NVO) ("Apvienība vides un dabas resursu aizsardzībai "Ūdens un vide""). Šī 
NVO apgalvo, ka lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija ir "nepatiesa, neuzticama un 
novecojusi". NVO informē, ka: a) Vojevodistes administratīvā tiesa Varšavā 2020. gada 
10. janvārī ir noraidījusi lūgumraksta iesniedzēja prasību par procedūras pārmērīgu ilgumu. 
Lūgumraksta iesniedzējs nav pārsūdzējis šo spriedumu, un tas ir kļuvis galīgs; b) Vides 
aizsardzības ģenerāldirektorāts ir pārbaudījis visas pārsūdzības un noteicis 2020. gada 
14. septembri kā pārsūdzības lēmuma pieņemšanas dienu; c) pārsūdzības procedūras ieilgšanas 
iemesls ir lielais skaits pārsūdzību un vēstuļu, ko iesnieguši dažādi subjekti. NVO arī nepiekrīt 
lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem par izraudzītā ceļa būvniecības risinājuma iespējamo 
ietekmi uz vidi un lūdz atzīt lūgumrakstu par nepieņemamu.

Komisijas apsvērumi

Komisijai nav pilnvaru lemt par konkrētiem veicamiem ieguldījumiem, jo par to ir atbildīgas 
dalībvalstis. 

Tomēr dalībvalstu veiktajiem ieguldījumiem ir jāatbilst attiecīgajām ES direktīvām, piemēram, 
Direktīvai 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, 
kas grozīta ar Direktīvu 2014/52/EU2 (pazīstama kā Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) 
direktīva). 

Komisija norāda, ka Vides aizsardzības ģenerāldirektorātā (GDOŚ) vēl nav pabeigta 
pārsūdzības procedūra par IVN lēmumu un Komisijai ir pāragri vērtēt apstrīdētā projekta 
atbilstību ES tiesību aktiem.

Vispārīgāk runājot, Komisija vēlas norādīt, ka ir sākta pārkāpuma procedūra pret Poliju 
(Nr. 2016/2046) par to, ka nav transponēta IVN direktīva par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. Komisija 2019. gada 7. marta argumentētajā atzinumā3, 
kas tika sniegts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 258. pantu, ir 
secinājusi, ka astoņu īpašo tiesību aktu (tostarp 2003. gada 10. jūlija Likuma par īpašiem 
noteikumiem ceļu būves ieguldījumu projektu sagatavošanai un īstenošanai4) gadījumā Polija 
nav izpildījusi pienākumu nodrošināt tiesu iestāžu pieejamību saskaņā ar IVN direktīvu. 

Secinājumi

1Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES (2011. gada 13. decembris) par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 26, 28.1.2012., 1.–21. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/52/ES (2014. gada 16. aprīlis), ar ko groza 
Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (Dokuments attiecas 
uz EEZ), OV L 124, 25.4.2014., 1.–18. lpp.
3 C(2019)1273 final.
4 J.L. 2018, 1474, grozīts ar J.L. 2020, 1363. punkts.
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Komisija jau ir veikusi atbilstošus pasākumus attiecībā uz vispārīgo jautājumu par tiesu iestāžu 
pieejamību Polijā. 

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja izvirzīto konkrēto jautājumu par Varšavas apvedceļa 
austrumu posma būvniecību Komisija norāda, ka kompetentajās valsts iestādēs vēl nav pabeigta 
pārsūdzības procedūra par IVN lēmumu.


