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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1087/2009, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Marcin 
Czerniec, par situāciju Kamieniec Zabkowicki pēc plūdiem 1997. gadā un 
finansējumu plūdu aizsardzības pasākumiem, izmantojot „Programmu Oderai —
2006”

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Kamieniec Zabkowicki (Lejas Silēzija) pilsētas mērs, 
atsaucas uz plūdiem Polijā 1997. gadā un nopietnajiem kaitējumiem, kas tika nodarīti viņa 
pilsētai. Ar mērķi īstenot nepieciešamos plūdu novēršanas pasākumus gar Oderas upi 
atbildīgās Polijas varas iestādes ir izstrādājušas „Programma Oderai — 2006”, ko līdzfinansē 
ES. Lūgumraksta iesniedzējs apšauba varas iestāžu budžetu un grafiku šai programmai, īpaši 
ar to saistīto plānoto ūdenskrātuvi blakus Kamieniec Zabkowicki, tāpat, viņaprāt, nepietiekami 
ir ņemta vērā vietējo iedzīvotāju drošība un nepieciešamība pēc efektīvas aizsardzības pret 
turpmākiem plūdiem; tāpēc viņš aicina Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 19. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Lūgumraksta iesniedzējs ir ļoti nobažījies par aizsprosta būvniecības uz Nysa Klodzka upes 
pie Kamieniec Zabkowicki atlikšanu jeb darba grafika neievērošanu. Šo rajonu regulāri skar 
plūdi, kas nodara milzīgus materiālos zaudējumus, un tādēļ steidzami ir nepieciešams 
aizsprosts kā tehnisks pasākums, kas varētu novērst zaudējumu rašanos un kaitējumu 
reģionam.
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Lūgumraksta iesniedzēja izteiktie apgalvojumi, ciktāl tie attiecas uz aizsprosta projektēšanu 
un būvniecību plūdu skartajā Kamieniec Zabkowicki rajonā, neietilpst Komisijas pašreizējā 
kompetencē. 

Tādēļ Komisija vēlētos informēt Lūgumrakstu komitejas locekļus par to, ka Struktūrfondus un 
Kohēzijas fondus var izmantot vairāku vides aizsardzības ieguldījumu līdzfinansēšanai Polijā, 
tostarp Rīcības programmā „Infrastruktūra un vide” 2007.–2013. gadam minēto dzeramā 
ūdens un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un plūdu 
novēršanas pasākumu līdzfinansēšanai. Tehniskos pasākumus saistībā ar ūdenskrātuvju 
izveidi un citiem plūdu novēršanas pasākumiem var atbalstīt no līdzekļiem, kas iedalīti 
3. prioritārajam virzienam: „Resursu pārvaldība un vides risku neitralizēšana”. Maksimālā 
līdzfinansējuma likme šim prioritārajam virzienam ir noteikta 85 % līmenī, savukārt 
maksimālais Kohēzijas fonda atbalsta apjoms šim prioritārajam virzienam, kas aprēķināts, 
atsaucoties uz kopējiem publiskā un privātā sektora attiecināmajiem izdevumiem, ir noteikts 
EUR 556 788 510 apjomā.

Aizsardzības palielināšana pret dabas katastrofu negatīvajām sekām un nopietnu avāriju 
novēršana, to seku likvidēšana un vides atveseļošana atbilstošā stāvoklī, kā arī atsevišķu vides 
pārvaldības sistēmas elementu stiprināšana ir viens no šī prioritārā virziena vissvarīgākajiem 
pasākumiem atbalsta saņemšanai no ES fondiem. Ilgtspējīgai plūdu novēršanai jābalstās uz 
starpnozaru plānošanu visā sateces baseinā un jāatspoguļo pasākumu trīspakāpju hierarhija. 

Pasākumu hierarhijas virsotnē atrodas „ar sateces baseinu saistīti pasākumi”, kuru mērķis ir 
palēnināt noteci un palielināt ūdens aizturi. Šiem pasākumiem jābalstās uz upes baseina zemes 
izmantošanas uzlabošanu, straujas noteces novēršanu gan lauku, gan pilsētu teritorijās un 
dabisko plūdu zonu atjaunošanu. Tas ietver dabisko mitrāju un palieņu īpašību atjaunošanu, 
kas var sniegt arī tādus ekoloģiskus ieguvumus kā bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, 
ūdeņu ievadīšana pazemes ūdens nesējslāņos, atpūtas zonas, tūrisma iespējas, utt. Galvenie 
pasākumi, kuri parasti ir efektīvāki nekā pretplūdu aizsargsistēmas, cita starpā ir arī 
veģetācijas un mežu atjaunošana, mitrāju, palieņu, tostarp arī upju līkumu, saglabāšana un 
efektīva aizsardzība, kā arī atjaunošana, kur tas iespējams, upju savienošana ar to palienēm, 
meliorācijas samazināšana, iztaisnoto upju gultnes atjaunošana un krastu stiprinājumu 
nojaukšana („ļaut upēm izplesties”), apsaimniekojamu plūdu aizsardzības polderu izveide, kas 
jāizmanto zālājiem vai aluviālu mežu atjaunošanai, cilvēka upes plūdumam radītu šķēršļu 
novēršanai, utt. 

Pasākumu hierarhijas otrajam līmenim jākoncentrējas uz cilvēka veselības un drošības, 
vērtīgu preču un īpašuma aizsardzību, it īpaši pilsētu teritorijās. Par prioritāti jānosaka esošās 
infrastruktūras atjaunošana, kur tas nepieciešams, lai nodrošinātu tās drošību un garantētu 
pietiekamu aizsardzības līmeni. Jaunus infrastruktūras pasākumus var plānot tikai tad, ja, 
neskatoties uz citu pasākumu īstenošanu, risks joprojām pastāv (un ar noteikumu, ka ir 
ievēroti noteikti nosacījumi, it īpaši Ūdens pamatdirektīvas 4. panta 7. punktā ietvertie 
nosacījumi). 
Informācija par jaunām izmaiņām, kas varētu pasliktināt ūdenstilpju stāvokli, tiks iekļauta tā 
sauktajos Upju baseinu apsaimniekošanas plānos. Kad Komisija no Polijas būs saņēmusi Upju 
baseinu apsaimniekošanas plānus, tiks veikts detalizēts novērtējums, lai pārliecinātos, ka tie 
atbilst direktīvas prasībām. Šādu plānu iesniegšanas termiņš ir 2010. gada 22. marts.
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Trešais pasākumu līmenis attiecas uz situācijām, kurās, neskatoties uz profilakses 
pasākumiem, no plūdiem nav iespējams izvairīties un tie ir jāpārvalda. Šādi pasākumi ir īpaši 
svarīgi, jo klimata pārmaiņu dēļ palielinās ārkārtēju laika apstākļu gadījumu skaits. 
Veiksmīgas plūdu nodarītā kaitējuma samazināšanas priekšnosacījums ir plūdu prognozēšana 
un brīdināšana par plūdiem. Jāsagatavo visaptveroši valsts un vietējā līmeņa ārkārtas rīcības 
plāni reaģēšanai plūdu gadījumos un jānodrošina to gatavība izmantošanai visur, kur vien 
tiešas applūšanas, aizsprostu vai dambju pārrāvumu vai citu ar ūdeni saistītu problēmu dēļ 
varētu sākties plūdi. 

Šī plūdu novēršanas pasākumu hierarhija ir integrēta projektu atlases kritērijos un veido 
pamatu pareizai un pārredzamai to projektu atlasei, kas tiks finansēti no Kohēzijas fonda. 

Tomēr, pagājušās desmitgades sākumā, pēc „Tūkstošgades plūdiem”, uz kuriem atsaucas 
lūgumraksta iesniedzējs, tika konstatēts, ka ir vajadzīgs jauns ES juridiskais instruments par 
plūdu novēršanu, aizsardzību pret plūdiem un gatavību plūdiem, kas papildinātu tādus 
pasākumus kā Ūdens pamatdirektīva. Jaunā Plūdu direktīva (2007. gada 23. oktobra 
Direktīva 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību) dalībvalstīm uzliek par 
pienākumu novērtēt plūdu risku (līdz 2011. gada beigām), sagatavot detalizētas iespējamo 
plūdu postījumu vietu kartes un plūdu apdraudētu teritoriju kartes (līdz 2013. gada beigām), 
kā arī sagatavot plūdu riska pārvaldības plānus. Šo plānu mērķis būs plūdu riska 
samazināšana tādām riska grupām kā iedzīvotāji, saimnieciskā darbība, vide un kultūras 
mantojums. Pirmie plāni tiks izstrādāti līdz 2015. gada 22. decembrim, būs spēkā 6 gadus, un 
pēc tam tiks pārskatīti reizi 6 gados. Komisija sagaida, ka vēstulēs minētos jautājumus risinās 
izstrādājamais Plūdu riska pārvaldības plāns Oderai. Tomēr pirms šāda plāna publicēšanas un 
pirms Komisijas novērtējuma par to, vai šie plāni atbilst direktīvas prasībām, Komisija nevar 
izvērtēt, vai Polija ir ievērojusi direktīvas prasības.

Secinājumi
Šie konkrētie ieguldījumi nav iekļauti to galveno projektu sarakstā, kas iesniedzami 
līdzfinansēšanai 2007.–2013. gadam; pārvaldības iestāde1 ir pilnībā atbildīga par to, lai no 
jauna tiktu izskatīta iepriekš minēto ieguldījumu nozīmība un to iespējamā iekļaušana galveno 
projektu indikatīvajā sarakstā saskaņā ar noteikumiem, par kuriem panākta vienošanās ar 
Eiropas Komisiju. 

Eiropas Komisija nevar veikt nekādas tiešas darbības attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja 
izteiktajām bažām un nevar veikt nekādus pasākumus atsevišķu ES fondu līdzfinansētu 
projektu atbalstīšanai. Sīkākas informācijas saņemšanai lūgumraksta iesniedzēju varētu 
aicināt sazināties ar šajā dokumentā minētajām Polijas varas iestādēm.”

                                               
1 Reģionālās attīstības ministrija, Monika Pałasz, Infrastruktūras programmu koordinācijas departamenta 
direktore, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Varšava


