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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0123/2019, ko iesniedza Horvātijas valstspiederīgais V. K., 
par iespējamiem vides tiesību aktu pārkāpumiem Slovēnijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, kā Eiropas Komisija ir izskatījusi viņa sūdzību par 
Slovēnijas valdības projektu, kurā Koperas-Divačas dzelzceļa līnijā tiek būvēts otrais sliežu 
ceļš, kas, viņaprāt, radīs neatgriezenisku kaitējumu Natura 2000 teritorijai.  Lūgumraksta 
iesniedzējs ir iesniedzis sūdzību arī Eiropas Ombudam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 8. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 30. jūlijā

Attiecībā uz lielāko daļu lūgumraksta iesniedzēja minēto jautājumu Komisija nevar iejaukties, 
jo šādi jautājumi ir dalībvalstu kompetencē.

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzība tika reģistrēta sūdzību izskatīšanas datubāzē1 2018. gada 
13. septembrī. Sūdzībā galvenās bažas attiecās uz likuma pieņemšanu, kurš reglamentē 
Divačas-Koperas dzelzceļa līnijas otrā sliežu ceļa izbūvi, ekspluatāciju un pārvaldību 
(“Divačas-Koperas likums”), un, kā apgalvots, būtisko ietekmi uz dabu un ūdens nesējslāni 
jutīgajā karsta un Natura 2000 vidē. Sūdzībā ir teikts, ka pret Divačas-Koperas likumu ir 
ierosināta tiesvedība valsts un starptautiskajās iestādēs, to starpā — Slovēnijas 
Konstitucionālajā tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā.
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Atbilstība ES vides tiesību aktiem:

Projekts ietver jaunas 27 km garas vienjoslas dzelzceļa līnijas izbūvi starp dzelzceļa 
krustojumu Divačā un Koperas ostu. Ņemot vērā sarežģīto kalnaino un jutīgo vidi (karsts un 
Natura 2000), projektā ir paredzēti astoņi tuneļi un citi kompleksi savienojošie elementi 
(viadukti, tilti un galerija).

Komisija ir izvērtējusi projekta atbilstību ES vides tiesību aktiem sūdzību procedūras ietvaros, 
kā arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI), Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) un kohēzijas politikas (pastāvīgs novērtējums) finansējuma pieprasījumiem. 

Galvenie neatrisinātie jautājumi attiecās uz atbilstību Dzīvotņu direktīvai2 un Ūdens 
pamatdirektīvai3. 

Dzīvotņu direktīva

Projekts ir izgājis visas paredzētās juridiskās procedūras, ieskaitot atbilstīgo novērtējumu 
saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu. Novērtējums saskaņā ar 6. panta 3. punktu 
tika veikts ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras ietvaros saskaņā ar Direktīvu 
2011/92/ES4 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (“IVN 
direktīva”). Slovēnijas kompetentā iestāde secināja, ka ietekme uz Natura 2000 teritorijām 
nebūs nozīmīga, un šajā ziņā tika ieviesti īpaši ietekmes mazināšanas pasākumi (tostarp īpašs 
“Protokols rīcībai gadījumā, ja tiek atklātas alas”). Komisija nav konstatējusi nekādus 
Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punkta pārkāpumus.

Ūdens pamatdirektīva

Valsts kompetentās iestādes apstiprināja, ka projekts neietver jaunas virszemes ūdeņu fizisko 
īpašību izmaiņas vai gruntsūdeņu daudzuma izmaiņas, kas pasliktina ūdens objekta stāvokli 
vai neļauj sasniegt labu ūdens stāvokli saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas 4. panta 7. punktu. 
Lēmumos attiecībā uz vidi tika iekļauti ietekmes mazināšanas pasākumi saistībā ar ūdens 
sistēmu. Slovēnijas iestādes IVN procedūras ietvaros veica arī pārrobežu apspriešanos ar 
Itāliju par iespējamo ietekmi uz gruntsūdens resursiem. Komisija nav konstatējusi nekādus 
Ūdens pamatdirektīvas 4. panta 7. punkta pārkāpumus.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja informāciju un EISI un EIB sniegto informāciju, 
Komisija nav konstatējusi nekādus ES vides tiesību aktu pārkāpumus. Par šo vērtējumu 

2 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu un savvaļas floras un faunas 
aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.
4 Eiropas 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..
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lūgumraksta iesniedzēju informēja 2018. gada 19. decembrī. Tā kā netika izvirzīti nekādi 
būtiski argumenti, Komisijai iesniegtā sūdzība tika slēgta 2019. gada 21. februārī.

Secinājums

Tā kā nav konstatējams ES vides tiesību aktu pārkāpums, Komisija neplāno turpināt 
iejaukties. 


