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Temats: Lūgumraksts Nr. 1099/2018, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Józef 
Drzazgowski un kam pievienots 531 paraksts, par vides katastrofu, ko 
izraisījusi virszemes ogļu ieguve Lielpolijas austrumos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pārstāv uz Lielpolijas un Kujāvijas robežas esošo pašvaldību 
iedzīvotājus, kuri jau vairāk nekā 10 gadus brīdina par apdraudējumu videi, ko rada lignīta 
raktuves šajā reģionā. 2008. gadā Komisijai tikai iesniegta sūdzība par nepareizi veiktu 
ietekmes uz vidi novērtējumu. Prasības ievērot vides aizsardzības noteikumus, piemēram, 
Goplo ezera gadījumā, Polijas valdība nav izpildījusi; viena no raktuvēm darbojas bez 
derīgām ūdens izmantošanas atļaujām, un aktīvās raktuves aizvien negatīvāk ietekmē vidi. 
Hidroloģiskie apstākļi, ūdens resursi un ūdens kvalitāte pasliktinās, un daudzas Natura 2000 
aizsargājamās teritorijas, vērtīgas sugas un dzīvotnes, ko aizsargā Putnu direktīva un 
Dzīvotņu direktīva, ir apdraudētas. Sausums un smago metālu piesārņojums nav vienīgās 
sekas, ko rada šī plašā lignīta izmantošana.  Turklāt, neraugoties uz sabiedrības protestiem, 
lignīta ieguve joprojām ir Polijas valdības prioritāte, kaut arī tā rada kaitējumu un zaudējumus 
iedzīvotājiem un videi, un centrālo un vietējo iestāžu ieviestās telpiskās plānošanas 
programmas mazina vietējo kopienu lomu un spēju piedalīties lēmumu pieņemšanā saistībā ar 
telpisko plānošanu un ieguves darbībām šajā reģionā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 26. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 24. jūlijā

Komisijas konstatējumi
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Komisija 2008. gada 20. oktobrī saņēma sūdzību par iespējamu negatīvu ietekmi, ko uz divām 
saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu1 un Putnu direktīvu2 aizsargātām teritorijām, rada atklātās 
lignīta raktuves Tomisławice (turpmāk “projekts”).

Atbildē uz papildu argumentēto atzinumu Polija komentēja skaitliskā hidroģeoloģiskā modeļa 
konstatējumus. 

Polijas iestādes ir norādījušas, ka Tomisławice raktuvju radītā paplašinātā konusveida ieplaka 
nekādā veidā neietekmēs aizsargājamās dzīvotnes un biotopus Natura 2000 teritorijās. Goplo 
ezers (Jezioro Gopło) atrodas necaurlaidīgā un puscaurlaidīgā baseinā, kas to faktiski izolē no 
ūdens nesējslāņiem, kuri pakļauti drenāžai saistībā ar raktuvju izmantošanu. Dabisko 
dzīvotņu, augu sugu un perējošo putnu uzraudzības rezultāti neliecināja nedz par kādām 
būtiskām izmaiņām attiecībā uz ūdeni Goplo ezera teritorijā, nedz par stāvokļa 
pasliktināšanos attiecībā uz dabiskajām dzīvotnēm vai biotopiem.

Polijas iestāžu sniegtā informācija un paskaidrojumi ir apmierinoši. Pamatojoties uz to un 
ņemot vērā citu pašlaik Komisijas rīcībā esošo informāciju un faktus, Komisijai nav pamata 
turpināt iejaukties un nav nepieciešams sākt pārkāpuma procedūru. 

Iemesli ir šādi — pirmkārt, nav pietiekamu pierādījumu, lai secinātu, ka Polija nav veikusi 
savus pienākumus saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, jo īpaši saistībā ar Tomisławice raktuvju 
ietekmi uz Natura 2000 teritoriju integritāti.

Turklāt jāuzsver, ka par ES tiesību aktu pareizu piemērošanu galvenokārt ir atbildīgas 
dalībvalstis. Komisija vēlas atsaukties uz tās pašreizējo apņemšanos ievērot stratēģisku pieeju 
ES tiesību aktu izpildei, kura ir atspoguļota paziņojumā “ES tiesību akti: labāki rezultāti līdz 
ar labāku piemērošanu”3 un pēc kuras Komisija vadās, lemjot par to, kuros gadījumos tā sāks 
procedūru, ievērojot Līgumos paredzēto rīcības brīvību. Saskaņā ar šo pieeju Komisija 
principā pieņem, ka atsevišķos gadījumos, kad nav pietiekamu norāžu par plaši izplatītu 
praksi, valstu tiesību aktu neatbilstību ES tiesību aktiem vai sistemātiskiem ES tiesību aktu 
pārkāpumiem, valsts līmeņa iestādēm ir piemērotākas iespējas izvērtēt lietu un ierosināt 
risinājumus, ja tās uzskata to par pamatotu. Pašvaldības apelācijas iestāde 2019. gada janvārī 
atteicās anulēt apstrīdēto vides lēmumu attiecībā uz projektu. Pusēm bija tiesības iesniegt 
pieteikumu lietas atkārtotai izskatīšanai. Komisijai nav zināms, vai puses savas tiesības ir 
izmantojušas.

1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, OV L 20, 26.1.2010., 7.–25. lpp.
3 C/2016/8600. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52017XC0119(01)
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Secinājums

Tā kā pamatproblēma, sakarā ar kuru tika sākta pārkāpuma procedūra, tagad ir atrisināta, 
Komisija 2019. gada 11. aprīlī šo pārkāpuma procedūru slēdza. Lūgumraksta iesniedzēju, 
kurš ir arī sūdzības iesniedzējs, informēja par pārkāpuma procedūru un mudināja vērsties 
valsts līmeņa tiesā vai ierosināt administratīvo pārskatīšanu.


