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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0148/2005, ko organizācijas „Austrumungārijas Dabas 
aizsardzības asociācija” vārdā iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Ferenc Tibor 
Zsák un kam pievienoti 4 000 paraksti, par ceļa un dzīvojamo māju kompleksu 
būvniecību Natura 2000 teritorijas tuvumā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par plānoto apvedceļa un dzīvojamo māju kompleksu 
būvniecību parka „Debrecenas Lielais mežs” tuvumā, kurš ir daļa no Natura 2000 teritorijas. 
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju plānotā projekta īstenošanas rezultātā 
tiks nodarīts neatgriezenisks ekoloģisks kaitējums nozīmīgam biotopa veidam —
smilšainajiem ozolu mežiem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šā iemesla dēļ atbildīgā 
iestāde nebija tiesīga izdot būvatļauju. Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka lēmuma 
pieņemšanas procesā iestādes nav ņēmušas vērā pilsoņu un nevalstisko organizāciju pārstāvju 
viedokli. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir pārkāpti gan Eiropas Savienības Dzīvotņu 
direktīvas, gan arī Orhūsas Konvencijas noteikumi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 30. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2005. gada 30. novembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par plānoto apvedceļa un dzīvojamo māju kompleksu 
būvniecību parka „Debreceni Nagyerdő” („Debrecenas Lielais mežs”) tuvumā, kurš atrodas 
Debrecenas pilsētas robežās un ir daļa no lielas Natura 2000 teritorijas. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka iestādes nebija tiesīgas izdot būvatļauju, jo saskaņā ar viņa sniegto 
informāciju plānotā projekta īstenošanas rezultātā tiks nodarīts neatgriezenisks ekoloģisks 
kaitējums biotopiem un aizsargājamām sugām. Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka 
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iestādes nav ņēmušas vērā pilsoņu un nevalstisko organizāciju pārstāvju viedokli, kā arī ir 
pārkāpti gan Padomes Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas floras un faunas 
aizsardzību1 (Dzīvotņu direktīvas), gan Orhūsas Konvencijas noteikumi.

Komisija nebija informēta par to, ka Kopienā nozīmīga teritorija Nr. HUHN20033 
„Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek” ir pakļauta infrastruktūras attīstības draudiem. 
Teritorijas platība ir 5 649 ha, un tā ietver valsts dabas rezervātu „Debreceni Nagyerdő”, uz 
ko attiecas šis lūgumraksts.

Saskaņā ar lūgumrakstā sniegto informāciju un pievienotajiem dokumentiem kompetentā 
pirmās instances dabas saglabāšanas iestāde — Hortobágy Nacionālā parka direktorāts —
sākotnēji nebija iesaistīta lēmuma pieņemšanā par būvatļauju izsniegšanu dzīvojamo māju 
būvniecībai pie teritorijas robežas, ceļa otrā pusē, vietā, kura jau ir noteikta par dzīvojamo 
zonu un kurā jau atrodas ēkas.

Pēc apelācijas sūdzības izskatīšanas, uzsākot jaunu procedūru, tika iesaistīts arī Hortobágy
Nacionālā parka direktorāts, kurš neiebilda pret plānoto būvniecību, norādot, ka paredzamā 
būvniecības projekta īstenošana neizjauks teritorijas viengabalainību. Saskaņā ar iestādes 
atzinumu attiecīgajā teritorijas daļā galvenokārt atrodas mežu tipi, kuri saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu nav būtiski saglabāšanai.

Lai gan šobrīd Komisijai nav pamata apšaubīt Hortobágy Nacionālā parka direktorāta 
atzinuma pamatotību, tā lūgs papildu informāciju Ungārijas iestādēm, lai noskaidrotu, kā tika
pieņemts lēmums, ka projekta īstenošana neradīs negatīvu ietekmi uz Natura 2000 teritoriju.

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas arī par to, ka atbildīgās iestādes nav pietiekami ņēmušas 
vērā pilsoņu un nevalstisko vides aizsardzības organizāciju pārstāvju viedokli, un šajā sakarā 
atsaucas uz Orhūsas Konvencijā noteiktajiem pienākumiem. Kopiena ir Orhūsas Konvencijas 
puse kopš 2005. gada maija. Orhūsas Konvencijas noteikumi par sabiedrības līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā attiecībā uz videi būtiskiem projektiem, kā arī plāniem un programmām, 
kas saistīti ar vidi, ir iestrādāti Kopienas tiesību aktos, jo īpaši Direktīvā 2003/35/EK2, kura 
inter alia g r o z a  IVN direktīvas noteikumus par sabiedrības līdzdalību, un 
Direktīvā 2001/42/EK3. Abas direktīvas bija jāievieš dalībvalstīs attiecīgi līdz 2005. gada 
25. jūnijam (Direktīva 2003/35/EK) un 2004. gada 21. jūlijam (Direktīva 2001/42/EK). 
Sākotnējos pilsētbūvniecības noteikumus, kuros tika atļauta apvedceļa un dzīvojamo māju 
kompleksa būvniecība, pieņēma pirms noteiktajiem abu direktīvu ieviešanas datumiem, kā arī 
pirms tam, kad Kopiena ratificēja Orhūsas Konvenciju. Tādēļ turpmākajās apspriedēs ar 
Ungārijas iestādēm ir jāizvērtē, vai iepriekš minētie noteikumi nodrošina šo direktīvu vai 
Orhūsas Konvencijas noteikumu piemērošanu. Ir jāņem vērā, ka Ungārija ratificēja Orhūsas 
Konvenciju 2001. gada 3. jūlijā.

Turklāt Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. punkts nosaka, ka kompetentā valsts iestāde, 
                                               
1 OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/35/EEK, ar ko paredz sabiedrības 
līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un 
iespēju griezties tiesās groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK, OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu 
ietekmes uz vidi novērtējumu, OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.
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novērtējot, vai plāns vai projekts neizjauks attiecīgās teritorijas viengabalainību, vajadzības 
gadījumā noskaidro plašas sabiedrības viedokli. Komisijas pieprasījumā pēc papildu 
informācijas tiks pieprasīta arī informācija par sabiedrības viedokļa noskaidrošanu. Komisija 
informēs Lūgumrakstu komiteju par turpmāko lietas virzību.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 10. novembrī

„Kā norādīts Komisijas 2005. gada 30. novembra paziņojumā, Komisija prasīja Ungārijas 
iestādēm papildu informāciju par

- apstākļiem, kādos tika izdota būvatļauja, tostarp informāciju par sabiedrisko 
organizāciju, jo īpaši vides aizsardzības organizāciju, līdzdalību;

- plānu un projektu, kas ietekmē Natura 2000 teritorijas, ietekmes novērtējumu saskaņā 
ar Direktīvas 92/43/EEK (Dzīvotņu direktīva) 6. panta 3. punktu (vai cita veida 
padziļinātu pārbaudi, kas ir līdzvērtīga noteiktajam novērtējumam).

Ir saņemta atbilde, kurā iekļauta pieprasītā informācija par attiecīgajiem valsts tiesību aktiem, 
kuros iestrādāti Kopienas tiesību aktu noteikumi, kā arī par piemērotajām procedūrām. 
Komisija ir izskatījusi atbildi un var sniegt pamatotus komentārus.

Šis lūgumraksts attiecas uz 5 649 ha lielu Kopienā nozīmīgu teritoriju Nr. HUHN20033 
„Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek”, kas ietver valsts dabas rezervātu „Debreceni 
Nagyerdő”. Viens no diviem plānotajiem dzīvojamo māju kompleksiem, kurš var negatīvi 
ietekmēt minēto teritoriju, atrodas tai blakus (tā sauktā „Nyulas” teritorija), bet otrs —
nedaudz tālāk.

Ungārijas iestāžu atbildē aprakstītās procedūras attiecas uz a) vispārējiem reglamentējošiem 
pilsētbūvniecības noteikumiem, b) lūgumrakstā minēto būvatļauju izsniegšanu un c) atļauju 
paplašināt koplietošanas ceļu, tādējādi nodrošinot piekļuvi dzīvojamo māju kompleksiem.

Pilsētbūvniecības noteikumi

Saskaņā ar Ungārijas iestāžu sniegto informāciju Ungārijas pilsētbūvniecības noteikumos, ko 
pieņēmušas vietējās pašvaldības iestādes, ir norādīti pamatprincipi attiecībā uz būvniecības 
saskaņošanu („būvatļaujām”). Laikā, kad tika īstenota lūgumraksta iesniedzēja apšaubītā
procedūra, noteikumi par ietekmes uz vidi novērtējumu bija iestrādāti 1995. gada likumā 
Nr. LIII par vispārējiem noteikumiem attiecībā uz vides aizsardzību un valdības 2001. gada 
dekrētā Nr. 20 (II.14), kuros tika transponēta Padomes  Direktīva 85/337/EEK1 (kurā 
grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/11/EK2 un Direktīvu 2003/35/EK3). Uz lūgumraksta 
iesniedzēja minēto projektu attiecas Direktīvas 85/337/EEK II pielikums (10. punkta b) 
apakšpunkts „Pilsētu celtniecības projekti”). Saskaņā ar 2001. gada 27. jūnija 
Direktīvu 2001/42/EK4 par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (SVN
direktīva, transponēta Ungārijas tiesību aktos ar 1995. gada likumu Nr. LIII, kurš grozīts 
                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
2 OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
3 OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.
4 OV L 197, 21.7.2001., 30.–37. lpp.
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2004. gadā, un valdības 2005. gada dekrētu Nr. 2 (I.11)) un jo īpaši šīs direktīvas 3. pantu 
pilsētbūvniecības noteikumus var uzskatīt par plānu, kam ir jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums. Teritorijas mazās platības dēļ, kā arī tādēļ, ka esošajā plānā ir paredzētas tikai 
nelielas izmaiņas, kompetentās valsts iestādes nosaka, vai plāns radīs būtisku negatīvu ietekmi 
uz vidi, un, ja tas tā ir, pieņem lēmumu veikt ietekmes uz vidi novērtējumu saskaņā ar SVN 
direktīvu. Pamatojoties uz SVN direktīvas II pielikumā noteiktajiem kritērijiem, valsts 
iestādei saskaņā ar SVN direktīvas 3. panta 7. punktu ir jānodrošina, lai lēmums neveikt 
ietekmes uz vidi novērtējumu un tā pamatojums būtu pieejams sabiedrībai.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Ungārijas iestādes informēja Komisiju, ka, pēc viņu domām,  
Debrecenas pilsētbūvniecības noteikumu grozījumiem  — vienam no lūgumrakstā minētajiem 
pārkāpumiem — nav jāpiemēro SVN direktīvā izvirzītā prasība veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu, jo šie grozījumi ir nelieli. Tomēr iestādes informēja, ka kompetentā iestāde ir 
veikusi novērtējumus, kas ir līdzvērtīgi Direktīvas 92/43/EEK (Dzīvotņu direktīvas) 6. panta 
3. punktā minētajam novērtējumam.

Būvatļauju izdošana

Līdzīga procedūra attiecas uz lēmumu neveikt ietekmes uz vidi novērtējumu pirms projekta
apstiprināšanas. IVN direktīvas II pielikums (attiecīgi 10. punkta e) un b) apakšpunkts) 
attiecas gan uz koplietošanas ceļa būvniecību vai pārveidi, gan uz „dzīvojamo māju
kompleksu” būvniecību. Attiecībā uz II pielikumā minētajiem projektiem valsts iestāde, 
pamatojoties uz IVN direktīvas III pielikumā izvirzītajiem kritērijiem, nosaka, vai 
paredzētajiem infrastruktūras projektiem ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu. 
Arī šajā gadījumā saskaņā ar IVN direktīvas 4. panta 4. punktu ir jānodrošina, ka šāds 
kompetentās iestādes lēmums ir pieejams sabiedrībai.

Nedz attiecībā uz pilsētbūvniecības noteikumu grozījumiem, nedz arī būvatļaujām dzīvojamo 
māju kompleksa celtniecībai nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Sabiedrība bija 
jāinformē par kompetento iestāžu lēmumiem neveikt šādus novērtējumus un šo lēmumu 
pamatojumu.

Attiecībā uz būvatļauju izdošanu projektu īstenošanai teritorijās, kas robežojas ar iepriekš 
minēto Natura 2000 teritoriju, ģimenes māju būvniecības projekti nav iekļauti I un II 
pielikumā Direktīvā 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (IVN direktīvā), kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/11/EK1 un 
Direktīvu 2003/35/EK. Tika izvērtēta tikai šo projektu atbilstība Dzīvotņu direktīvas 6. panta 
3. punkta noteikumiem.

Blakus Natura 2000 teritorijai atrodas četri īpašumi, uz kuriem attiecas lūgumraksts. 
Kompetentā dabas saglabāšanas iestāde tika iesaistīta lēmuma pieņemšanas procesā par 
diviem īpašumiem, kuru plānošanai ir izdotas atļaujas, un arī otrās instances iestāde 
apstiprināja lēmumus par atļauju izdošanu. Valsts pārvaldes iestāde apstiprināja atļauju, bet 
pašlaik vairākas personas ir pārsūdzējušas šo lēmumu otrās instances tiesā un notiek 
tiesvedība par šo lietu.

                                               
1 OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
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Attiecībā uz diviem īpašumiem, kuru būvniecībai ir izdotas būvatļaujas, kompetentā dabas 
saglabāšanas iestāde un citas ieinteresētās personas, tostarp lūgumraksta iesniedzējs, vērsās 
tiesā, lai 2004. gadā izdotās atļaujas tiktu anulētas. Šīs procedūras laikā kompetentā iestāde 
piekrita izdot atļaujas ar vairākiem nosacījumiem, kas liecina, ka tā ir pilnībā ņēmusi vērā 
jebkādu iespējamu negatīvu ietekmi uz attiecīgo Natura 2000 teritoriju. Gan blakus esošo 
teritoriju īpašnieki, gan lūgumraksta iesniedzējs iesniedza apelāciju pret būvatļauju izdošanu. 
Pašlaik lietu izskata otrajā instancē.

Atļauja koplietošanas ceļa paplašināšanai

Attiecībā uz koplietošanas ceļa paplašināšanu, kas paredzēta pilsētbūvniecības noteikumos, 
Ungārijas iestādes savā atbildē norādīja, ka būvniecības saskaņošanas / būvatļaujas izdošanas 
procedūra vēl nav uzsākta, jo līdz atbildes sniegšanas dienai nav saņemts pieteikums par šādas 
procedūras uzsākšanu. Ja šāds pieteikums tiks saņemts, kompetentās vides aizsardzības 
iestādes apspriedīs, vai ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu, un, ja šāds 
novērtējums būs nepieciešams, noteiks tā piemērošanas jomu.

Attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un Orhūsas Konvencijas izpildi jānorāda, ka 
Direktīva 85/337/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/35/EEK, nosaka sīki 
izstrādātas prasības, kā nodrošināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procedūrās 
saistībā ar projektiem, kas attiecas uz direktīvas darbības jomu, tostarp pilsētbūvniecības 
noteikumos paredzēto koplietošanas ceļa būvniecību. Ungārijas iestādēm šīs prasības ir jāņem 
vērā, pieņemot lēmumus attiecībā uz šo projektu.

Lai gan Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punkta noteikumi nav tik precīzi attiecināmi uz šo 
gadījumu, jāņem vērā, ka tie ir piemērojami kopā ar noteikumiem Orhūsas Konvencijā, kuras 
puses ir gan Ungārija, gan Eiropas Kopiena. Tādēļ, ja pastāv iespēja, ka projekta īstenošana 
var radīt būtisku ietekmi uz vidi, ir jānodrošina sabiedrības līdzdalība, informējot sabiedrību 
par plānoto projektu, atbildīgo iestādi un procesuālo kārtību un savlaicīgi nodrošinot
sabiedrības locekļiem iespēju sniegt komentārus un būtisku informāciju, lai sabiedrības 
viedoklis būtu pienācīgi ievērots lēmuma pieņemšanas procesā, turklāt sabiedrībai ir jādara 
zināms galīgais lēmums un iemesli un apsvērumi, pamatojoties uz kuriem tas ir pieņemts.

Saskaņā ar Ungārijas iestāžu sniegto informāciju kompetentās iestādes ir nodrošinājušas 
sabiedrībai piekļuvi būtiskai informācijai un iespēju paust viedokli; papildus vēstuļu apmaiņai 
tika organizētas vairākas sanāksmes un uzklausīšanas. Blakus esošo teritoriju īpašnieku un 
lūgumraksta iesniedzēja apelācija pret būvatļauju izdošanu arī liecina par to, ka šie lēmumi un 
to pamatojums lūgumraksta iesniedzējam bija pieejams.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā

„Lūgumraksta iesniedzējs pauda bažas par plānoto apvedceļa un dzīvojamo māju kompleksu 
būvniecību parka „Debreceni Nagyerdő” („Debrecenas Lielais mežs”) tuvumā, kurš atrodas 
Debrecenas pilsētas robežās un ir daļa no lielas Natura 2000 teritorijas — Kopienā nozīmīgas 
teritorijas Nr. HUHN20033 („Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek”). Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvoja, ka būvatļauju nevajadzēja izdot, jo, pēc viņa domām, plānoto projektu 
īstenošanas rezultātā tiks nodarīts neatgriezenisks ekoloģisks kaitējums biotopiem un 
aizsargājamām sugām. Viņš sūdzējās arī par to, ka iestādes nav ņēmušas vērā pilsoņu un 
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nevalstisko organizāciju viedokli, un norādīja, ka ir pārkāpti Padomes Direktīvas 92/43/EEK1

un Orhūsas Konvencijas2 noteikumi.

2006. gada 10. novembra atbildē Komisija apgalvoja, ka, pamatojoties uz Ungārijas iestāžu 
sniegto informāciju, nav iemesla uzsākt tiesiskas darbības, un norādīja, ka lietu par būvatļauju 
izsniegšanu vēl joprojām izskata tiesā.

Vēlāk lūgumraksta iesniedzējs Lūgumrakstu komitejai nosūtīja papildu informāciju 
(2007. gada 26. jūnija Hajdú-Bihar novada tiesas spriedumu Nr. 7.K.115/2006/37, ar kuru 
anulē būvatļaujas, Hortobágy Nacionālā parka direktora atzinumu, Austrumungārijas Dabas 
aizsardzības asociācijas vēstuli un pašvaldības atteikuma vēstuli). Pamatojoties uz šo 
informāciju, Lūgumrakstu komitejas sanāksmē, kas notika 2007. gada 3. un 4. oktobrī, 
lūgumraksts tika atkārtoti izskatīts un Komisijai tika pieprasīta papildu informācija.

Pēc tam Austrumungārijas Dabas aizsardzības asociācija lūdza organizēt tikšanos ar Vides 
ģenerāldirektorāta pārstāvjiem; tikšanās notika 2008. gada 11. martā, un tās laikā tika iesniegti 
dokumenti (skatīt sarakstu pielikumā).

Komisija ir ņēmusi vērtā to, ka Hajdú-Bihar novada otrās instances tiesa anulēja apšaubītās 
būvatļaujas, uz kurām arī attiecās šis lūgumraksts, un ierosināja būvvaldei uzsākt jaunas 
procedūras. Tiesas spriedumā ir teikts, ka „attiecīgais tiesiskais regulējums ir jāpiemēro tā 
visplašākajā nozīmē, lai vispirms tiktu ievērotas vides un dabas aizsardzības intereses” 
(8. lpp.). Tiesas spriedumā bija arī noteikts, ka, uzsākot jaunu procedūru, ir pienācīgi jāizskata
tiesas procesa laikā iegūtie un prasītāja iesniegtie vides speciālistu atzinumi (9. lpp.).

Komisijai nav informācijas par tādas jaunas procedūras uzsākšanu, kas būtu pretrunā ar 
Kopienas tiesību aktiem, un arī lūgumraksta iesniedzējs nav sniedzis šādu informāciju papildu 
dokumentos. Tādēļ Komisija uzskata, ka nav pamata turpināt šo lietu.”

                                               
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. lpp.)
2 Eiropas Savienības un Orhūsas Konvencija: Eiropas Savienības dalībvalstīs, [..] 2005. gada 17. februārī Eiropas 
Savienība pieņēma lēmumu noslēgt Orhūsas Konvenciju.
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Pielikums
Ar lūgumrakstu Nr. 0148/2005 saistītie dokumenti, ko 2008. gada 11. martā iesniedza 
Vides ģenerāldirektorātam

- Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja 2007. gada 10. oktobra 
vēstule, ar ko informēja Meszaros (Austrumungārijas Dabas aizsardzības asociācijas 
pārstāvi) par lūgumraksta Nr. 0148/2005 atkārtotu izskatīšanu (atsauces numurs 
315931).

- Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja 2007. gada 10. oktobra 
vēstule, ar ko informēja Zsák (Austrumeiropas Dabas aizsardzības asociācijas 
pārstāvi) par lūgumraksta Nr. 0148/2005 atkārtotu izskatīšanu (atsauces numurs 
315930).

- Zsák un Lelesz 2007. gada 14. oktobra vēstule Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu 
komitejas priekšsēdētājam.

- Debrecenas Pilsētas domes Tehniskā departamenta vadītāja Laszlo Acs 2006. gada 
27. februāra vēstules apstiprināts tulkojums angļu valodā.

- 2006. gada 10. novembra paziņojums Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejas 
deputātiem.

- Hajdú-Bihar novada tiesas 2007. gada 26. jūnija spriedums (atsauces numurs 
7.K.30.115/2006/37) un tā apstiprināts tulkojums angļu valodā (daļējs).

- Austrumungārijas Vides aizsardzības, dabas saglabāšanas un ūdens inspekcijas telpās 
notikušās 2005. gada 1. aprīļa sanāksmes protokols.

- Debrecenas Dabas saglabāšanas komitejas 2008. gada 5. marta vēstule un tās 
apstiprināts tulkojums angļu valodā.

- Nyirerdo direktora Kaknics 2004. gada 8. jūnija vēstule (atsauces numurs H-69/2004).
- Zsák 2005. gada 30. novembra vēstule Austrumungārijas Vides aizsardzības, dabas 

saglabāšanas un ūdens inspekcijas direktoram Kelemen un tās apstiprināts tulkojums 
angļu valodā.

- Austrumungārijas Vides aizsardzības, dabas saglabāšanas un ūdens inspekcijas telpās 
notikušās 2007. gada 6. decembra sanāksmes protokola apstiprināts tulkojums angļu 
valodā.

- Lelesz 2005. gada 16. novembra atzinums, kas iesniegts Debrecenas pilsētas mēram 
Lajos Kosa.

- Ungārijas Republikas Prezidenta kancelejas Sabiedrisko attiecību departamenta 
vadītāja Groh 2005. gada 25. oktobra vēstule (atsauces numurs XII-1/4875-1/05).
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6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„2008. gada augustā lūgumraksta iesniedzējs nosūtīja jaunu papildu informāciju, apgalvojot, 
ka, neskatoties uz valsts tiesas spriedumu, attiecīgajā teritorijā notiek būvniecība. Viņš sūdzas 
arī par to, ka viņam tika aizliegta piekļuve vides informācijai. Pamatojoties uz minēto, 
2008. gada 20. oktobrī Lūgumrakstu komiteja nolēma atsākt lūgumraksta izskatīšanu. 

Ungārijas varas iestādēm tika pieprasīta papildu informācija. Savā atbildē tās paziņoja, ka 
Debercenas pilsētas domes notārs, pirmās instances būvvalde, tikai uzsāka jaunu procedūru, 
lai atļautu būvniecību uz zemes gabala, kura numuri ir spriedumā, pēc tam, kad Ungārijas 
Republikas Augstākā tiesa tās 2008. gada 18. jūlija Lēmumā Nr. Kfv.II.39:321/2007/8 
apstiprināja apgabaltiesas lēmumu par noteikumu, ka „jaunās procedūrās var izskatīt tikai 
jautājumus, kas ir saistīti ar vides aizsardzību”. 

Pamatojoties uz šo lēmumu, būvvalde sazinājās ar Vides aizsardzības, dabas saglabāšanas un 
ūdens pārvaldes reģionālo inspekciju, lai iegūtu tās eksperta viedokli. Vides inspekcija 
aicināja izstrādātājus papildināt pieteikumu ar Natura 2000 ietekmes novērtējumu. Šīs 
procedūras joprojām notiek, un līdz šim celtniecības atļaujas nav piešķirtas. 

Attiecībā uz atsevišķo īpašumu, zemes gabalu Nr. 22047/1, kas atrodas aptuveni 100 m no 
attiecīgās Natura 2000 teritorijas, ar Budapeštas Tiesas 2008. gada 28. februāra Lēmumu 
Nr. 4.Kf.27.480/2007/2 tiesvedība tika slēgta. Par vidi atbildīgās iestādes, kas darbojās 
būvatļaujas piešķiršanas procedūrā, neuzskata, ka uz Natura 2000 teritoriju būs negatīva 
ietekme. Turklāt kopš lūgumraksta iesniegšanas Debercenas pilsētas vispārējās pilsētas 
plānošanas un būvniecības lēmumi ir samazinājuši atļauto dzīvokļu daudzumu dzīvojamajā 
rajonā, kas atrodas blakus šai teritorijai, kas nozīmē, ka urbanizācija nebūs tik ievērojama.

Attiecībā uz piekļuvi vides informācijai lūgumraksta iesniedzējs apgalvoja, ka toreiz 
(2008. gada augustā) notiekošā celtniecības piešķiršanas procedūra nebija pieejama 
elektroniskā formā. Tāpēc varētu būt pārkāpti Direktīvas 2003/4/EK1 7. panta 1. punkts un 
2. punkta f) un g) apakšpunkti, kā arī 8. punkts. Iepriekš minētajā atbildē Ungārijas varas 
iestādes apgalvoja, ka, cik tām bija zināms, lūgumraksta iesniedzējs Debercenas pilsētas 
domes pārvaldes Tehniskā departamenta vadītājam pieprasīja piekļuvi informācijai par 
būvatļaujām, kas izsniegtas tā sauktajā pilsētas „Nyulas” teritorijā. Šo pieteikumu 
lūgumraksta iesniedzējs neminēja, un uz to varētu attiekties Direktīvas 2003/4/EK 3.–6. pants. 
Piekļuve tika liegta, pamatojoties uz to, ka individuālu būvatļauju gadījumā lūgumraksta 
iesniedzējs nevar tikt uzskatīts par ieinteresētu pusi. Ungārijas varas iestādes apgalvoja, ka 
Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai nav piemērojama, jo 
lūgumraksta iesniedzēja pieprasītā informācija nav „vides informācija” direktīvas nozīmē. 
Varas iestādes atzīmēja, ka saskaņā ar Ungārijas tiesību aktiem, t. i., Valdības dekrētu 
Nr. 311/2005 (XII.25.) Korm. „vides informācija” parādās un tiek izskatīta īpašas vides 
aizsardzības un dabas saglabāšanas procedūras gaitā, ko veic kompetentās par vidi atbildīgās 
iestādes. Ungārijas varas iestādes uzskata, ka direktīvas prasības nevar piemērot procedūras 
būvatļaujas piešķiršanas posmā. Komisijai ir jāatzīmē, ka saskaņā ar direktīvas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktu, ja pieprasītā informācija ir saistīta ar dabas saglabāšanu un ja tā nav 

                                               
1 OV L 41, 14.2.2003., 26.–32. lpp.
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Debercenas pilsētas domes rīcībā, kurai adresēts pieprasījums, šai varas iestādei pieprasījumu 
bija jānodod kompetentajai varas iestādei, kurā, pēc tās ieskatiem, ir iespējams saņemt 
pieprasīto informāciju. Ja procedūra nebija pabeigta, kā, šķiet, domā lūgumraksta iesniedzējs, 
kompetentā varas iestāde varēja atteikt piekļuvi informācijai, pamatojoties uz to, ka 
pieprasījums skāra materiālus, kas ir sagatavošanas procesā, vai nepabeigtus dokumentus un 
datus (direktīvas 4. panta 1. punkta d) apakšpunkts). Tomēr šajā gadījumā Debercenas pilsētas 
domei vajadzēja informēt pieprasījuma iesniedzēju un norādīt paredzamo laiku, kas 
nepieciešams pabeigšanai.

Attiecībā uz norādīto Direktīvas 2003/4/EK 7. panta 1. punkta un 2. punkta f) un 
g) apakšpunktu pārkāpumu Komisija uzsver, ka prasība valsts varas iestādēm apkopot 
informāciju par vidi ar nolūku to aktīvi un sistemātiski izplatīt sabiedrībā, jo īpaši izmantojot 
datoru sakarus vai elektroniskās tehnoloģijas, ir jāizpilda, inter alia ņemot vērā nepieciešamos 
finansiālos un cilvēkresursus. Īpaši tas jādara vietējā līmenī, jo pašreizējā situācijā šāds 
rezultāts ir jāsasniedz pakāpeniski. Tāpēc, pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija 
neuzskata, ka Debercenas pilsēta neievērotu 7. panta 1. punktu. Attiecībā uz 
Direktīvas 2003/4/EK 7. panta 2. punkta f) un g) apakšpunktiem ir jāuzsver, ka tie attiecas uz 
atļauju izplatīšanu, kurām ir būtiska ietekme uz vidi, un uz pētījumiem par ietekmi uz vidi. 
Lūgumrakstā nav informācijas, kas norādītu, ka materiālus, kas, pēc lūgumraksta iesniedzēja 
rakstītā, būtu jāizplata, varētu iekļaut šajās kategorijās. Papildinot ir jāatzīmē, ka var tikt 
piemēroti direktīvas izņēmumi, kas noteikti 4. panta 1. un 2. punktā. Kā iepriekš tika uzsvērts, 
šķiet, ka procedūra joprojām nav pabeigta. No tā izriet, ka, pat pieņemot, ka uz pieprasīto 
informāciju attiecas f) un/vai g) apakšpunkti, var izmantot attaisnojumu, kas attiecas uz 
„materiāliem, kas ir sagatavošanas procesā, vai nepabeigtiem dokumentiem un datiem” 
(direktīvas 4. panta 1. punkta d) apakšpunkts). Tāpēc, pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
Komisija neuzskata, ka Debercenas pilsēta neievērotu 7. panta 2. punktu. Visbeidzot, 
direktīvas 8. pants attiecas uz vides informācijas kvalitāti. Komisija uzskata, ka šajā gadījumā 
pants nav piemērojams.

Secinājums

Izvērtējot Ungārijas varas iestāžu sniegto atbildi, Komisija nesaskata Direktīvas 92/43/EEK, 
Dzīvotņu direktīvas1 un Direktīvas 2003/4/EK pārkāpumus. Tāpēc Komisija uzskata, ka nav 
pamata turpināt šo lietu.”

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.


