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Lūgumrakstu komiteja

20.11.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0745/2006, ko „Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków” 
vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgā Marta Brzozowska, par baltā stārķa 
(Ciconia ciconia) aizsardzību Vārmijas-Mazūrijas vojevodistē ziemeļaustrumu 
Polijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka vairāki ES lauku apvidu attīstības programmā paredzētie 
pasākumi apdraud balto stārķi (Ciconia ciconia), kas ir viena no Padomes 1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību 1. pielikumā minētajām sugām un kas 
dzīvo Vārmijas-Mazūrijas Natura 2000 teritorijā ziemeļaustrumu Polijā. Tā kā valsts iestādes 
nav ņēmušas vērā asociācijas iebildumus, lūgumraksta iesniedzēja aicina Eiropas Parlamentu 
veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka lauku apvidu attīstības programmas īstenošanā tiek 
pilnībā ievēroti atbilstošie ES vides aizsardzības tiesību akti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 6. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 9. jūlijā

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka kompetentās iestādes nav pieņēmušas aizsardzības plānu 
turpmākajiem 20 gadiem attiecībā uz ĪAT (īpaši aizsargājamo teritoriju) „Warminskie 
Bociany” (PLB 280009), kā tas pieprasīts Polijas tiesību aktos, un sniedz informāciju par 
teritorijas „Warminskie Bociany” juridisko statusu. Daļa šīs teritorijas atrodas Polijas valsts 
mežu uzņēmuma („Lasy Panstwowe”) pārraudzībā, bet pārējās tās daļas pieder privātiem 
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lauksaimniekiem. Pēdējie cenšas izmantot ES līdzfinansētu programmu, t.i., Eiropas 
Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļas 5. pasākumu 
„Lauksaimniecības zemju apmežošana”, tajā pašā laikā samazinot baltā stārķa (Ciconia 
ciconia) līdz šim izmantotās barošanās teritorijas kopplatību. Procedūru, kuras rezultātā 
notiek lauksaimniecības zemju apmežošana, īsteno Lauksaimniecības restrukturizācijas un 
modernizācijas aģentūra, tieši sadarbojoties ar zemes īpašniekiem. Pašvaldības iestādes tikai 
izsniedz apliecinājumus par to, vai konkrēto zemes gabalu plānots apmežot saskaņā ar 
vietējiem zemes izmantošanas plāniem. Polijas tiesību aktos noteikts, ka par dabas 
saglabāšanu atbildīgā vojevodistes amatpersona jāinformē vienīgi tad, ja apmežojamā zeme 
atrodas Natura 2000 teritorijā un tās platība pārsniedz 20 ha. Tomēr lūgumraksta iesniedzēja 
apgalvo, ka Vides ministrijas IVN departamenta pienākumu interpretācija neietver pienākumu 
informēt par dabas saglabāšanu atbildīgo vojevodistes amatpersonu, jo apmežošanas projektu 
īstenošanai nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu. Tādējādi ir iespējama 
neierobežota lauksaimniecības zemju apmežošana, kuru turklāt līdzfinansē ES fondi. Tas 
izraisa baltajiem stārķiem pieejamās barošanās teritorijas kopplatības samazināšanos un 
attiecīgi arī aizsargājamās sugas īpatņu skaita samazināšanos.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu 

Komisija ir informēta par lūgumrakstā minētajiem jautājumiem, jo par tiem Komisijai ir 
iesniegta arī sūdzība, kas ir reģistrēta ar numuru 2007/4142.

Dzīvotņu direktīva un Putnu direktīva 

Attiecībā uz izraudzītas ĪAT statusu Komisija uzsver, ka saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 
3. un 4. punktu „visos plānos vai projektos, kuri nav tieši saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav 
vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem 
varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi jāizvērtē ietekme uz šo teritoriju, ievērojot 
tās aizsardzības mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus par ietekmi uz minēto teritoriju 
un saskaņā ar 4. punkta noteikumiem, kompetentās valsts iestādes drīkst piekrist plāna vai 
projekta īstenošanai tikai tad, ja tās ir pārliecinājušās, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas 
viengabalainība, kā arī vajadzības gadījumā noskaidrojušas plašas sabiedrības viedokli.

Ja, neņemot vērā negatīvu vērtējumu saistībā ar ietekmi uz teritoriju, alternatīvu risinājumu 
trūkuma dēļ plāns vai projekts tomēr ir jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā, kas 
ietver arī sociāla un ekonomiska rakstura intereses, tad dalībvalsts veic visus vajadzīgos 
kompensācijas pasākumus, lai nodrošinātu Natura 2000 tīkla kopējās vienotības aizsardzību.
Dalībvalsts informē Komisiju par pieņemtajiem kompensācijas pasākumiem.”

Saskaņā ar iepriekš minētās Dzīvotņu direktīvas 7. pantu šie nosacījumi attiecas ne tikai uz 
Kopienā nozīmīgām teritorijām, bet arī uz īpaši aizsargājamām teritorijām.

Eiropas Kopienu Tiesa ir pieņēmusi vairākus nolēmumus, kuros izskaidrotas īpaši 
izraudzītajām teritorijām piemērojamās prasības, jo īpaši lietā C-127/02, Landelijke 
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Attiecībā uz jautājumu par novērtējumu EKT 
nolēma:
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„Saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 6.  panta 3.  punktu plāna vai projekta ietekmes uz 
attiecīgo teritoriju pienācīgs novērtējums nozīmē to, ka pirms tā apstiprināšanas, 
ņemot vērā labākos zinātniskos atzinumus šajā jomā, jāapzina visi plāna vai projekta 
aspekti, kuri atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem var ietekmēt šīs 
teritorijas saglabāšanas mērķus. Kompetentās valsts iestādes, ņemot vērā pienācīgi 
veikta novērtējuma rezultātus par gliemežu mehāniskās zvejas ietekmi uz attiecīgo 
teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus, dod piekrišanu šādai darbībai tikai tad, 
ja pārliecinājušās, ka tas neradīs kaitīgas sekas attiecīgās teritorijas 
viengabalainībai. Tas ir tādā gadījumā, ja no zinātniskā viedokļa nepastāv nekādas 
pamatotas šaubas par šādu seku neesamību.” (61.  punkts).

IVN Direktīva

Papildus iepriekš minētajam būtu jāmin nosacījumi, kas ir iekļauti IVN direktīvā 
(Nr. 85/337/EEK), kas ir grozīta ar Direktīvu Nr. 97/11/EEK un Direktīvu Nr. 2003/35/EK1

Šajā direktīvā noteikts, ka pirms attīstības saskaņošanas jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
tādiem projektiem, kuriem var būt nopietna ekoloģiskā ietekme, tai skaitā to iezīmju, apjoma 
vai atrašanās vietas dēļ (direktīvas 2. pants). II pielikumā iekļauts to projektu saraksts 
(ieskaitot zemkopību — sākotnējā apmežošana, 1. punkta d) apakšpunkts), kuri dalībvalstīm 
jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem var būt nopietna ekoloģiskā ietekme. Ja šiem projektiem var 
būt nopietna ekoloģiskā ietekme, jāveic to ietekmes uz vidi novērtējums.

Eiropas Kopienu Tiesa lietā C-392/96 „Komisija pret Īriju” uzskatīja, ka apmežošanas 
projektu īstenošanā jāņem vērā kumulatīvā ietekme. Pretējā gadījumā daži projekti, kuriem 
var būt nopietna ekoloģiskā ietekme, var izvairīties no novērtējuma prasības, jo tie nav 
sasnieguši noteiktos sliekšņus (58. punkts). EKT savā nolēmumā uzsvēra, ka dalībvalstu 
noteiktie kritēriji vai sliekšņi nedrīkst attiekties tikai uz projektu apjomu, bet jāņem vērā arī to 
raksturs un atrašanās vieta (65. punkts). Tādējādi jāņem vērā ne tikai kumulatīvā ietekme, bet 
arī fakts, ka pat nelieliem projektiem var būt nopietna ekoloģiskā ietekme, ja tie atrodas vietā, 
kur vides faktori ir jutīgi pret vismazākajām izmaiņām (66. punkts).

Secinājumi 

Komisijai ir pamats uzskatīt, ka apmežošanas projektiem Natura 2000 teritorijās var būt 
negatīva ietekme uz dzīvotnēm un sugām, kuru dēļ šīs teritorijas izveidotas, un ka šie projekti 
tiek īstenoti, nenovērtējot to ietekmi uz Natura 2000 teritorijām. Tāpēc Komisija ir 
reģistrējusi šo sūdzību ar numuru 2007/4142 lietas turpmākai izmeklēšanai un informēs 
Lūgumrakstu komiteju par turpmāko notikumu attīstību.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. jūlijā

„Lūgumraksta temats ir apmežošanas pasākumi, kas sākti ES lauku attīstības programmā 
Vārmijas-Mazūrijas Natura 2000 teritorijā, kur sastopami baltie stārķi (Ciconia ciconia), kas 
ir viena no Padomes Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību 1. pielikumā2

minētajām sugām. Lūgumraksta iesniedzēja ir iesniegusi arī oficiālu sūdzību Eiropas 

                                               
1 OV L 156, 25.6.2003., 17.-25. lpp.
2 OV L 103, 25.4.1979., 1.–18. lpp.
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Komisijai, kura pēc sākotnējas izvērtēšanas tika reģistrēta ar numuru 2007/4142 tālākai 
izskatīšanai.

Komisija ir izanalizējusi lūgumraksta iesniedzējas iesniegtos materiālus. Ir acīmredzams, ka 
ES lauku attīstības programmas ietvaros sāktie apmežošanas pasākumi ir sekas nepareizai 
Dzīvotņu direktīvas (92/43/EEC)1 transponēšanai Polijas tiesību aktos. Dzīvotņu direktīvas 
6. panta 3. punktā minēta prasība, saskaņā ar kuru „visos plānos vai projektos, kuri nav tieši 
saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā 
ar citiem plāniem vai projektiem varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi jāizvērtē 
ietekme uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus”. Šī prasība tika nepareizi 
transponēta Polijas tiesību sistēmā.

Līdz ar to Komisija ir paplašinājusi pārkāpuma procedūru attiecībā uz minēto Polijas tiesību 
normu neatbilstību Dzīvotņu direktīvai un papildus sagatavojusi oficiālu paziņojuma vēstuli.
Vēstulē minēti tādi jautājumi kā kumulatīvās ietekmes novērtējuma trūkums Polijas tiesību 
aktos, kā arī prasības izvērtēt visus apmežošanas projektus, kuri varētu nelabvēlīgi ietekmēt 
Natura 2000 teritorijas, trūkums. Lēmums nosūtīt papildu oficiālu paziņojuma vēstuli Polijai tika 
pieņemts 2008. gada 6. maijā.

Jāatzīmē, ka Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam ietvaros netiks finansēts neviens 
apmežošanas projekts Natura 2000 teritorijā.

Turklāt jāmin, ka Polijas varas iestādes 2008. gada 28. februārī informēja Komisiju, ka Polijas 
tiesību akti jau ir mainīti, lai Polijas tiesību normas saskaņotu ar Dzīvotņu direktīvas prasībām 
saistībā ar apmežošanas projektiem. Tā kā trūkst informācijas par specifiskām tiesību normām, 
Komisija lūdza, lai to informētu par konkrētiem veiktajiem pasākumiem. Saņemot šādu 
paziņojumu, Komisija izvērtēs dalībvalsts atbildīgo iestāžu veiktos pasākumus, lai pārbaudītu to 
atbilstību EK vides tiesību aktiem.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī

„Lūgumraksts attiecas uz apmežošanas pasākumiem, kas uzsākti saskaņā ar ES lauku 
attīstības plānu Vārmijas-Mazūrijas reģionā Natura 2000 teritorijā, kur sastopami baltie stārķi 
(Ciconia ciconia), kas ir viena no Padomes Direktīvas 79/409/EEK2 par savvaļas putnu 
aizsardzību I pielikumā minētajām sugām. Lūgumraksta iesniedzēja ir iesniegusi arī oficiālu 
sūdzību Eiropas Komisijai, kura pēc sākotnējas izvērtēšanas tika reģistrēta ar numuru 
2007/4142 tālākai izmeklēšanai.

Kā minēts iepriekšējā paziņojumā, šī lieta radusies saistībā ar nepareizu Dzīvotņu direktīvas 
(92/43/EEK)3 6. panta 3. punkta prasību transponēšanu Polijas tiesību aktos. Pēc Komisijas 
uzsāktajām darbībām saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 226. pantu attiecībā uz 
Dzīvotņu direktīvas transponēšanu Polijas valdība sagatavoja tiesību aktu ar grozījumiem, kas 
pareizi risina Komisijas konstatētās problēmas attiecībā uz direktīvas 6. panta 3. punktu, 
tostarp trūkumus saistībā ar apmežošanas projektiem. Grozījumi stājās spēkā 2008. gada 
15. novembrī.
                                               
1 OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
2 OV L 103, 25.4.1979., 1.–18. lpp.
3 OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
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Turklāt attiecībā uz ES finansējumu Komisija informēja Polijas varas iestādes par nodomu 
apturēt apmežošanas projektu finansēšanu, kas tiek veikti Natura 2000 teritorijās bez 
piemērota ietekmes novērtējuma lauku attīstības programmai 2007.–2013. gadam. Pēc šīs 
rīcības Polijas tiesību aktos tika izveidoti specifiski noteikumi un programma, lai nodrošinātu, ka 
Natura 2000 teritorijās netiek veikti apmežošanas pasākumi, kas finansēti no ES līdzekļiem.
Pasākumi ir stingrāki, nekā iesākumā pieprasīja Komisija.

2008. gada 10. jūnijā Varšavā notika Komisijas dienestu un Polijas varas iestāžu divpusēja 
tikšanās. Komisija aicināja Polijas varas iestādes izvērtēt iespējamos postījumus sugām, kuras 
aizsargātas saskaņā ar Padomes Direktīvas 79/409/EEK I pielikumu, kas nodarīti Natura 2000
teritorijā Ostoja Warmińska, veicot apmežošanas projektus bez jebkāda to ietekmes novērtējuma 
uz teritoriju, un ar mērķi ierosināt postījumus mazinošus pasākumus. Norunāto ietekmes 
novērtējumu, kas attiecas uz divām aizsargājamām putnu sugām (Ciconia ciconia un Aquilla 
pomarina), Lauksaimniecības ministrija pabeidza 2008. gada beigās. Vēlāk, pēc konsultēšanās ar 
Vides ministriju, 2009. gada 18. februārī rezultāti tika nosūtīti Komisijai. Komisija pašlaik 
izvērtē šā novērtējuma rezultātus ar mērķi noteikt turpmāk veicamās darbības.”

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Attiecībā uz iespējamo kaitējumu, kas varētu būt radies īpaši aizsargājamā teritorijā 
„Warmia Storks” veiktās apmežošanas (bez ietekmes uz vidi novērtējuma) rezultātā, Komisija 
aicināja Polijas varas iestādes izvērtēt iespējamo kaitējumu ar mērķi ierosināt postījumus 
mazinošus pasākumus. Tādēļ Polijas varas iestādes pasūtīja ex post novērtējumu par 
apmežošanas projektu ietekmi uz aizsargātajām sugām īpaši aizsargājamā teritorijā „Warmia 
Storks” (mazo ērgļu un balto stārķu populācija). Pētījums norādīja, ka veiktās apmežošanas 
ietekme varētu būt nozīmīga. Tāpēc Polijas varas iestādes piedāvāja paplašināt īpaši 
aizsargājamo teritoriju „Warmia Storks” par aptuveni 2,3%. Komisija uzskata, ka piedāvātie 
pasākumi nodrošina atbilstoša līmeņa sugu aizsardzības saglabāšanu un pievēršas jautājumam 
par jebkāda iespējamā kaitējuma, kas varētu būt radies, kompensāciju.

Ņemot vērā šos pasākumus, Komisija neuzskata, ka ir nepieciešama turpmāka rīcība šajā 
lūgumraksta iesniedzējas izvirzītajā jautājumā.”


