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Lūgumrakstu komiteja

25.01.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0360/2006, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Radoslaw Szymczuk
„Workshop for All Beings” vārdā, par iespējamo ES tiesību aktu pārkāpumu saistībā ar 
Kuznice–Kasprowy Wierch piekarceļa modernizāciju un rekonstrukciju Natura 2000
apgabalā Tatru kalnos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu iejaukties, lai novērstu modernizāciju un 
rekonstrukciju, ko Polijas atbildīgās iestādes plāno veikt uz Kuznice–Kasparowy Wierch
piekarceļa, kas atrodas Tatru kalnu nacionālajā parkā, Natura 2000 apgabalā. Viņš apgalvo, 
ka nav novērtēta projekta ietekme uz vidi un ka acīm redzami pārkāpta Padomes 
Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību un Padomes Direktīva 92/43/EEK par 
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 12. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 25. janvārī

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par plāniem rekonstruēt un paplašināt piekarceļu no 
Kuźnice uz Kasprowy Wierch kalnu, kas atrodas Tatru kalnu Natura 2000 apgabalā. Saskaņā 
ar plāniem ziemas sezonā piekarceļa jauda palielināsies no 180 līdz 360 pasažieriem stundā 
abos virzienos. Rekonstrukcijas darbu apjomā ietilpst piekarceļa balstu un to pamatu nomaiņa 
un pieturu rekonstrukcija. Veicot šos darbus, paredzēts izmantot helikopteru. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka plānotais objekts atrodas Natura 2000 teritorijas galvenajā apgabalā un 
ka tā modernizācijai būs neapšaubāmi negatīva ietekme uz šo teritoriju. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka, atļaujot veikt rekonstrukcijas darbus, Polijas varas iestādes ir 
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pārkāpušas Direktīvu 92/43/EEK1 par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 
(Dzīvotņu direktīvu), Direktīvu 79/409/EEK2 par savvaļas putnu aizsardzību (Putnu direktīvu) 
un Direktīvu 85/337/EEK3 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (IVN direktīva).

Komisijas komentāri

Komisija ir saņēmusi arī divas sūdzības par šo projektu, kur izteikts pieņēmums par līdzīgiem 
minēto direktīvu pārkāpumiem.

Ietekmes uz vidi novērtējums
Šķiet, ka šī projekta attīstības saskaņošanas procedūra tika uzsākta pirms Polijas 
pievienošanās ES un ka lēmums par projekta izvietošanu pieņemts 2003. gada septembrī.
Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas precedenta tiesībām (skatīt, piemēram, lietu C-81/96,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland) IVN direktīvu nepiemēro, ja saskaņošanas 
procedūra bija uzsākta pirms datuma, kad direktīva stājās spēkā, pat ja lēmums par projektu 
pieņemts vēlāk. Tādējādi, tā kā šīs direktīvas spēkā stāšanās datums Polijā bija 2004. gada 
1. maijs, no iesniegtās informācijas izriet, ka šajā gadījumā direktīvu nepiemēro un attiecīgi
nevar konstatēt tās pārkāpumus.

Dabas aizsardzība
No iesniegtās informācijas izriet, ka projekta objekts izvietots Natura 2000 teritorijā 
(„Tatry”, PLC 120001), kas apzīmēta kā īpaši aizsargājama dabas teritorija (SPA) atbilstīgi 
Putnu direktīvai, un Komisijai iesniegts ierosinājums par ierosinātas Kopienas nozīmes 
teritorijas (pSCI) izveidi atbilstīgi Dzīvotņu direktīvai.

Komisija uzskata, ka, tā kā projekts noris SPA un iesniegums par projekta atļauju bija oficiāli 
iesniegts pirms direktīvas stāšanās spēkā, tad Dzīvotņu direktīvas 6. panta 2. punkta 
noteikumi būtu piemērojami teritorijai, sākot no Polijas pievienošanās datuma ES, t.i., no 
2004. gada 1. maija (skatīt lietu C-209/04, Komisija pret Austriju). Dzīvotņu direktīvas 
6. panta 2. punktā un saistībā ar šīs direktīvas 7. pantu izteikta prasība, lai dalībvalstis veiktu 
attiecīgus pasākumus, lai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās novērstu dabisko dzīvotņu 
noplicināšanos, kā arī lai novērstu ievērojamus traucējumu, kas skar sugas, kuru dēļ noteikta 
attiecīgā teritorija.

Līdzīgas saistības var pastāvēt saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu attiecībā uz ietekmi uz pSCI. 

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja doto vispārējo informāciju, no pirmā acu uzmetiena 
varētu saskatīt iemeslus secinājumam, ka projekts var negatīvi ietekmēt minēto teritoriju.
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Atzinumi

Tā kā projekta attīstības saskaņošanas procedūra tika uzsākta pirms IVN direktīvas stāšanās 
spēkā, šajā gadījumā IVN direktīvu nepiemēro un attiecīgi nav iespējams konstatēt 
pārkāpumu.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija novērtēs, vai plānotais projekts pilnībā atbilst 
ES dabas aizsardzības tiesību aktiem.


