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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0318/2008, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Janusz 
Lewandowski un kam pievienoti 4 paraksti, par Orhūsas konvencijas 
nepiemērošanu attiecībā uz īpaši aizsargājamas teritorijas apzīmējuma piešķiršanu 
Piasnickie Laki apvidum Baltijas jūras piekrastē Polijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Polijas varas iestādes, kas ir atbildīgas par īpaši 
aizsargājamas teritorijas apzīmējuma piešķiršanu Piasnickie Laki apvidum, neuzklausīja 
zemes, ko paredzēts iekļaut attiecīgajā teritorijā, īpašnieku viedokļus. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzsver, ka netika ievēroti Orhūsas konvencijas noteikumi par piekļuvi 
informācijai, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos un piekļuvi sūdzību un 
pārsūdzību procedūrām saistībā ar vidi. Lūgumraksta iesniedzējs arī uzskata, ka Polijas vides 
pārvaldes iestādes nepareizi interpretējušas šajā gadījumā piemērojamo Direktīvu 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu un savvaļas faunas un floras aizsardzību. Viņš uzskata, ka viņa un pārējo 
zemes īpašnieku intereses ir apdraudētas, un aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs ir nobažījies par Polijas valdības priekšlikumu piešķirt īpaši 
aizsargājamas teritorijas statusu Natura 2000 teritorijai (ar numuru PLH 220021) —
Piasnickie Laki apvidum (Kopienas nozīmes teritorija) ar tādas procedūras palīdzību, kurā 
neietilpa individuālas konsultācijas ar katru no šī apvidus zemes īpašniekiem.
Dzīvotņu direktīva (Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību) nosaka dalībvalstu juridiskos pienākumus attiecībā uz Kopienas nozīmes 
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teritoriju noteikšanu. Direktīvā prasīts, lai dalībvalstis par Kopienas nozīmes teritorijām 
noteiktu piemērotas teritorijas, balstoties uz zinātniskajiem kritērijiem, kas Direktīvā ir skaidri 
noteikti. Eiropas Kopienu tiesas judikatūra skaidri liecina, ka dalībvalsts nevar sociāli 
ekonomisku iemeslu dēļ atturēties no to teritoriju apzīmēšanas par Kopienas nozīmes 
teritorijām, kuras atbilst visiem attiecīgajiem zinātniskajiem kritērijiem (sk. lietu C-371/98).

Polija pašlaik atpaliek attiecīgu teritoriju apzīmēšanā par Kopienas nozīmes teritorijām, kas ir 
nopietns trūkums Dzīvotņu direktīvā noteikto Polijas juridisko pienākumu izpildē. 2006. gada 
aprīlī Komisija nosūtīja Polijai oficiālu paziņojuma vēstuli, uz kuru Polijas varas iestādes 
atbildēja 2006. gada jūlijā. Ņemot vērā neapmierinošo atbildi un teritoriju noteikšanas 
trūkumus, Komisija Polijai 2006. gada 15. decembrī nosūtīja argumentētu atzinumu. 
Starplaikā Polija 2006. gada oktobrī iesniedza Komisijai priekšlikumu par 41 jaunu Kopienas 
nozīmes teritoriju un 7 pastāvošu Kopienas nozīmes teritoriju paplašināšanu. Vēlāk, pēc 
argumentētā atzinuma izsniegšanas, Polija iesniedza Komisijai vēl citus priekšlikumus par 
jaunām Kopienas nozīmes teritorijām (vairāk nekā 50 priekšlikumu 2007. gada aprīlī un 
vairāk nekā 60 priekšlikumu 2007. gada septembrī). Komisija sagaida, ka Polijas varas 
iestādes tuvākajā laikā iesniegs vēl jaunus priekšlikumus, un pēc šo jauno priekšlikumu 
izvērtēšanas Komisija izlems par tālāko darbību saistībā ar šo pārkāpumu. 

Dzīvotņu direktīva nenosaka prasības attiecībā uz sabiedrisko apspriešanu, iesakot teritoriju 
noteikšanu par Kopienas nozīmes teritorijām. Līdz ar to konsultatīvās metodes iespējamā 
identifikācija un lietošana ir pilnībā atstāta dalībvalstu varas iestāžu ziņā. Komisija no savas 
puses ir vienmēr ieteikusi dalībvalstīm tiekties pēc visplašākās sabiedrības informētības — un 
tādu arī panākt — par Kopienas tiesību aktu dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības 
jomā apjomu un mērķiem. Saskaņā ar precīzāko mūsu rīcībā esošo informāciju Polijas tiesību 
sistēmā šo apspriešanu notur dalībvalsts attiecīgās varas iestādes kopā ar vietējās varas 
iestādēm, kuras ir vietējās vēlēšanās izveidotas struktūras. 

Atzīstot nepieciešamību iesaistītajām pusēm piedalīties Natura 2000 teritoriju tīkla 
pārvaldības procesā, Komisija ir atbalstījusi divus PHARE projektus Polijā, kuros uzsvars ir 
likts uz jaudas pieaudzēšanu; viens no projektiem paredzēts, lai atvieglotu un uzlabotu 
apspriešanu un sadarbību ar iesaistītajām pusēm (to skaitā arī zemes īpašniekiem) 
Natura 2000 teritorijām paredzēto pārvaldības plānu izstrādes procesā, bet otrs projekts — lai 
uzlabotu sabiedrības informēšanu par Natura 2000 sistēmu. 

Natura 2000 tīkls nav stingra aizsardzības režīma dabas rezervātu tīkls, kuros būtu aizliegta 
vai ierobežota jebkāda veida cilvēka darbība. Natura 2000 galvenais mērķis ir veicināt 
bioloģiskās daudzveidības pārvaldību, tajā pašā laikā ņemot vērā ekonomiskās, sociālās, 
kultūras un reģionālās prasības. Šī sistēma atzīst, ka cilvēks ir neatņemama dabas daļa un ka 
cilvēks un daba vislabāk darbojas mijiedarbībā. Daudzas Natura 2000 sistēmā ietilpstošās 
teritorijas ir vērtīgas to līdzšinējā pārvaldības veida dēļ, un būs svarīgi nodrošināt, lai šī 
ilgtspējīgā prakse varētu turpināties arī nākotnē. Šādai pieejai ir daudz priekšrocību — gan 
saistībā ar dabas aizsardzību, gan arī attiecībā uz cilvēkiem, kuri dzīvo un strādā Natura 2000
teritorijās. Aktīvi sasaistot dažādus zemes lietotājus Natura 2000 teritoriju pārvaldībā, ir 
iespējams nodrošināt, ka tiek saglabātas jūtīgas pusdabiskas dzīvotnes un sugas, kuras ir 
atkarīgas no labas apsaimniekošanas. Dažādos Kopienas fondos ir iespējas arī finansēt 
darbības, kuras sekmē Natura 2000 sistēmas ieviešanu. Piemēram, Eiropas Lauksaimniecības 
fonds lauku attīstībai (ELFLA) var sniegt atbalstu zemniekiem, mežsaimniekiem un citiem 
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zemes lietotājiem, lai palīdzētu tiem labi apsaimniekot zemi Natura 2000 tīklā. Šī fonda 
izmantošana ar tādu pasākumu palīdzību, kas iekļauti tā sauktajās lauku attīstības 
programmās, ir attiecīgo dalībvalstu iestāžu atbildības jomā.

Attiecībā uz Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu 
pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem lūgumraksta 
iesniedzēji atzīmē, ka apspriešanas procedūra ieteiktajām aizsargājamajām teritorijām 
neparedz privātīpašuma īpašnieku dalību. Iesniedzēji uzskata, ka apspriešanas nenoturēšana 
būtu šīs konvencijas 8. panta pārkāpums. 

Konvencijas 8. pantā minēts, ka valsts iestādēm jāsagatavo vispārīgi piemērojami saistoši 
noteikumi, kas var būtiski ietekmēt vidi. Šī panta attiecīgajā daļā teikts, ka „katra Puse cenšas 
veicināt efektīvu sabiedrības dalību attiecīgajā [šo noteikumu sagatavošanas] posmā”.

Komisija šajā sakarā pirmām kārtām vēlas atzīmēt, ka tas, vai tiesību aktus, ar kuriem 
teritorijas tiek ieteiktas par Kopienas nozīmes teritorijām, Polijas tiesībās var raksturot kā 
vispārīgi piemērojamus saistošus noteikumus, ir jānosaka pašiem Polijas tiesību aktiem. 
Jebkurā gadījumā, pieņemot, ka šādi akti patiesībā būtu vispārīgi piemērojami saistoši 
noteikumi, ņemot vērā vērtēšanas rezervi, kas skaidri atzīta pašas Konvencijas 8. pantā, 
Komisija ir tajās domās, ka tas fakts, ka Kopienas nozīmes teritoriju ieteikšanas procesā 
nenotiek sistemātiska apspriešanās ar zemes īpašniekiem, nav attiecīgā noteikuma pārkāpums.

Secinājumi

Dalībvalstīm ir juridisks pienākums ieteikt atbilstīgas teritorijas (t.i., tādas, kuras atbilst 
attiecīgajiem zinātniskajiem kritērijiem) noteikšanai par Kopienas nozīmes teritorijām, un tās 
nevar sociāli ekonomisku iemeslu dēļ atteikties no šī noteikšanas pienākuma. Komisija nav 
konstatējusi nevienu iemeslu, kas liktu apstrīdēt tā procesa korektumu, kādā ir ieteikta 
attiecīgā Kopienas nozīmes teritorija Polijā. Attiecīgā apspriešana Natura 2000 teritoriju 
noteikšanas un pārvaldības procesā ir dalībvalsts ziņā. Nekādi Orhūsas konvencijas 
pārkāpumi nav konstatēti.”


