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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1277/2008, ko Austrumungārijas dabas aizsardzības biedrības un 
Mecsek kalnu iedzīvotāju rīcības grupas vārdā iesniedza Ungārijas 
valstspiederīgie Zsák Ferenc Tibor un Vicze Csilla, par militāras radiolokācijas 
stacijas plānoto izvietojumu Tubes kalnā

Lūgumraksts Nr. 0365/2009, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais 
Tamás Perlaki, par Natura 2000 aizsargājamās teritorijas Telkibánya/Kánya kalna 
izraudzīšanu par valsts aizsardzības zonu

1. Lūgumraksta Nr. 1277/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji iebilst pret militāras radiolokācijas stacijas plānoto izvietojumu 
Tubes kalnā, apgalvojot, ka Ungārijas valdība, gatavojot attiecīgos tiesību aktus, ir pārkāpusi 
Eiropas tiesību aktus, jo īpaši Direktīvu 2001/42/EK (Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva), 
92/43/EEK (Dzīvotņu direktīva), 79/409/EEK (Putnu direktīva) un 2000/60/EK (Ūdens 
pamatdirektīva) prasības. Lūgumraksta iesniedzēji aicina Eiropas Parlamentu nodrošināt 
Kopienas tiesību aktu prasību ievērošanu un novērst nelabojamu kaitējumu videi.

Lūgumraksta Nr. 0365/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Ungārijas iestāžu lēmumu noteikt Telkibánya/Kánya kalna 
teritoriju par valsts aizsardzības zonu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka minētajai 
teritorijai ir jāpiešķir Natura 2000 aizsargājamās teritorijas statuss un īpaši aizsargājamās 
teritorijas statuss saskaņā ar Putnu direktīvu. Kā norāda lūgumraksta iesniedzējs, lēmumam 
par Telkibánya/Kánya kalna izraudzīšanu par militāro zonu trūkst pienācīga pamatojuma, un 
tas ir pretrunā ES tiesību aktiem (proti, Direktīvu 92/43/EK, Direktīvu 79/409/EK un 
Direktīvu 85/337/EK). Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šis lēmums ļaus likumīgi 
izmantot zemi un mežu militārām darbībām. Viņš sūdzas par šo pasākumu kaitīgo ietekmi uz 
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vidi, kā arī par ierobežojumiem sabiedrības piekļuvei dokumentiem attiecībā uz šīs teritorijas 
izraudzīšanu par valsts aizsardzības zonu.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1277/2008 atzīts par pieņemamu 2009. gada 19. februārī. 
Lūgumraksts Nr. 0365/2009 atzīts par pieņemamu 2009. gada 18. jūnijā. 

Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēji atsaucas uz pagājušā gada grozījumu Ungārijas Valsts plānošanas 
aktā (2003. gada XXVI akts), kas, cita starpā, noteica „īpašas valsts aizsardzības zonas” 
valsts teritorijās, kuras ietilpst Natura 2000 tīklā. Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka 
iestādes šo jauno tiesību aktu pieņēma, neveicot stratēģisku vides novērtējumu (SVN), 
tādējādi tās nav ievērojušas SVN direktīvā (2001/42/EK)1 noteiktās saistības. Lūgumraksta 
iesniedzēji arī apgalvo, ka ir pārkāpti Orhūsas Konvencijas noteikumi, jo, gatavojot jauno 
tiesību aktu, nav veikta sabiedriskā apspriešana. Lūgumraksta iesniedzēji arī norāda, ka, 
nosakot „īpašas valsts aizsardzības zonas”, Ungārijas iestādes ir pārkāpušas arī Dzīvotņu 
direktīvu 92/43/EEK2 un Putnu direktīvu 79/409/EEK3. Turklāt lūgumraksta iesniedzēji 
atsaucas uz plānoto militāro radiolokācijas staciju Tubes kalnā (tas ietilpst Mecsek īpašajā 
aizsardzības zonā un Kopienas nozīmes teritorijā), kuras būvniecībai saskaņā ar sniegto 
informāciju ir dota atļauja, neveicot atbilstošu novērtējumu, ko prasa Dzīvotņu direktīvas 
6. panta 3. punkts. Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka šī militārās radiolokācijas iekārtas 
būvniecība, iespējams, ļoti negatīvi ietekmēs attiecīgo Natura 2000 teritoriju integritāti. 
Turklāt lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka iestādes, apstiprinot šo projektu, ir pārkāpušas arī 
Ūdens pamatdirektīvu 2000/60/EK4, jo attiecīgā teritorija atrodas aizsargājama Pécs pilsētas 
dzeramā ūdens avota centrā Mecsek karsta ūdens sateces baseinā. Lūgumraksta iesniedzēji 
apgalvo, ka attiecīgais projekts var ļoti negatīvi ietekmēt šo aizsargājamo dzeramā ūdens 
avotu.

Lūgumraksta iesniedzēji ir arī iesnieguši Komisijā atsevišķu sūdzību par lūgumrakstā 
minētajiem jautājumiem.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par 

noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 197, 21.07.2001., 
30. lpp.)

2 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.)

3 Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību 
(OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp.)

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 
1. lpp.)
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Komisijas piezīmes par lūgumrakstu

Iespējamais SVN direktīvas pārkāpums saistībā ar minētā Valsts plānošanas akta grozījuma 
pieņemšanu

SVN direktīvas nolūks ir nodrošināt, ka tiek noteikta un izvērtēta konkrētu plānu un 
programmu ietekme uz vidi to sagatavošanas posmā, kā arī pirms to pieņemšanas. Direktīva 
attiecas uz plāniem un programmām, kuriem var būt nozīmīga ietekme uz vidi, kā arī to 
grozījumiem, ko sagatavo un/vai pieņem kompetenta iestāde vai ko sagatavo kompetenta 
iestāde, lai to pieņemtu likumdošanas procesa gaitā, un ko prasa normatīvie vai administratīvi 
akti. Saskaņā ar SVN direktīvas 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu vides novērtējums ir jāveic 
visiem plāniem un programmām, „kas sagatavoti [..] pilsētas un lauku plānošanā vai zemes 
lietošanā un kuros noteikti pamatprincipi turpmākās attīstības saskaņošanai projektiem, kas 
uzskaitīti I un II pielikumā Direktīvai 85/337/EEK”. Tas pats attiecas uz to plānu un 
programmu pieņemšanu, kuri var ietekmēt Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK aizsargājamās 
teritorijas un kuriem saskaņā ar šo direktīvu ir jāveic novērtējums.

Šķiet, ka uz minēto grozījumu Valsts plānošanas aktā attiecas „plānu un programmu” 
definīcija, kas ietverta SVN direktīvā. Tāpēc kompetentajai Ungārijas iestādei principā bija 
jāveic stratēģisks vides novērtējums saskaņā ar šīs direktīvas prasībām, pirms Ungārijas 
parlaments pieņēma šo grozījumu.

Iespējams Orhūsas Konvencijas pārkāpums saistībā ar minētā Valsts plānošanas akta 
grozījuma pieņemšanu.

Attiecībā uz minēto Orhūsas Konvenciju Komisija norāda, ka šis ir starptautisks nolīgums 
vides jomā, ko noslēdza ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) vadībā. Eiropas 
Komisija 2005. gadā ratificēja šo konvenciju, un tagad tā ir Kopienu tiesību sastāvdaļa. 
Attiecībā uz sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā vides jautājumos Konvencija stājās spēkā 
saskaņā ar Direktīvu 2003/35/EK, ar ko groza IVN direktīvu 85/337/EEK1. Tomēr grozītā 
IVN direktīva šajā gadījumā nav svarīga, jo, kā minēts iepriekš, uz attiecīgo grozījumu Valsts 
plānošanas aktā attiecas SVN direktīva, bet ne IVN direktīva. Tāpēc šā jaunā tiesību akta 
sagatavošanas laikā bija jāveic sabiedriskā apspriešana saskaņā ar attiecīgajām prasībām SVN 
direktīvā (6., 8. un 9. pants). Saskaņā ar šo direktīvu plāna vai programmas projekts, kam bija 
jāveic vides uz vidi novērtējums, ir jādara pieejams iestādēm, kas atbildīgas par vidi, un 
sabiedrībai. Iestādēm un sabiedrībai ir jādod iespēja paust viedokli par plāna vai programmas 
projektu pirms tā pieņemšanas vai iekļaušanas likumdošanas procesā (6. pants). Attiecīgo 
iestāžu vai sabiedrības paustais viedoklis kompetentajai iestādei ir jāņem vērā plāna vai 
programmas sagatavošanas laikā, kā arī pirms tā pieņemšanas (8. pants). Kad plāns vai 
programma ir pieņemta, attiecīgajām iestādēm par to ir jāinformē visas puses, ar kurām 
notikusi apspriešanās (9. pants). 

Lūgumrakstā ietvertā informācija liecina, ka minētie SVN direktīvas noteikumi par 
sabiedrības dalību minētā Valsts plānošanas akta grozījuma sagatavošanas gaitā nav pilnībā 
                                               
1 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 175, 5.7.1985, 40. lpp.)
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ievēroti.

Iespējamais Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK un Putnu direktīvas 79/409/EEK pārkāpums 
saistībā ar minētā Valsts plānošanas akta grozījuma pieņemšanu.

Saistībā ar atsauci uz Dzīvotņu direktīvu un Putnu direktīvu, ir svarīgi norādīt, ka 
Natura 2000 tīkls nav sistēma ar pilnīgi slēgtiem rezervātiem, un teritoriju daudzfunkcionāla 
izmantošana (tostarp militārām darbībām) ir viena no tīkla būtiskajām īpatnībām. Tāpēc tas 
vien, ka dažu Natura 2000 teritoriju atsevišķas daļas tiek nodēvētas par „īpašām valsts 
aizsardzības zonām”, nav minēto direktīvu pārkāpums. Šīs direktīvas neizslēdz iespēju, ka 
Natura 2000 teritorijas tiek izraudzītas par militārām teritorijām un ka tās pārvalda
kompetentās militārās vienības. Tas arī neizslēdz iespēju būvēt militāras iekārtas, tostarp 
radiolokācijas stacijas, Natura 2000 teritorijās ar nosacījumu, ka tiek izpildītas Dzīvotņu 
direktīvas 6. panta 3. un 4. punkta attiecīgās prasības. 

Iespējamie Dzīvotņu direktīvas un Ūdens pamatdirektīvas pārkāpumi saistībā ar plānoto 
militāro radiolokācijas stacijas izvietojumu Tubes kalnā

Tubes kalns ietilpst Natura 2000 teritorijās — Mecsek īpašajā aizsargājamajā zonā 
(Nr. HUDD10007) un Mecsek Kopienas nozīmes teritorijā (Nr. HUDD20030). Tāpēc saskaņā 
ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu jebkuram plānam vai projektam, kurš nav tieši 
saistīts ar šo teritoriju pārvaldību, bet kurš to var būtiski ietekmēt, ir jāveic atbilstīgs 
novērtējums attiecībā uz to, kā tas ietekmē šīs teritorijas, ņemot vērā šo teritoriju saglabāšanas 
mērķus. Lūgumrakstā sniegtā informācija liecina, ka šajā gadījumā šāds novērtējums nav 
veikts, neraugoties uz šā projekta iespējamo negatīvo ietekmi uz attiecīgajām Natura 2000
teritorijām.

Saistībā ar atsauci uz Ūdens pamatdirektīvu Komisija norāda, ka viens no šīs direktīvas 
mērķiem ir nodrošināt labu ūdens kvalitāti, ko izmanto dzeramā ūdens ieguvei. Šīs direktīvas 
7. pantā ir noteiktas prasības attiecībā uz dzeramā ūdens avotu aizsardzību. Atbilstīgi, dodot 
atļauju konkrētiem projektiem, kompetentajām iestādēm ir jānodrošina, ka tiek veikti visi 
nepieciešamie pasākumi, lai novērstu aizsargājamo dzeramā ūdens avotu piesārņojumu, ko 
var izraisīt minētais projekts.

Secinājumi

Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija ir tieši vērsusies Ungārijas iestādēs ar 
jautājumu par ES vides tiesību aktu attiecīgo daļu piemērošanu lūgumrakstā minētajos 
apstākļos. 

Ungārijas iestādes ir sniegušas Komisijai atbildi, un šobrīd notiek atbildes izvērtēšana, lai 
noteiktu, vai iestādes ir ievērojušas attiecīgās ES vides direktīvas.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par jaunumiem šajā lietā.”

4. Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 365/2009, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Telkibánya/Kánya kalns, kas atrodas īpašas 
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aizsardzības teritorijā Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel 
(Nr. HUBN10007) un kas atbilstīgi Putnu direktīvā1 noteiktajām prasībām iekļauta 
Natura 2000 tīklā, tiks nelikumīgi izmantots militārām darbībām. Lūgumraksta iesniedzējs 
norāda, ka šīs zonas ilgstoša izmantošana militārām darbībām negatīvi ietekmēs minēto 
Natura 2000 teritoriju, tādējādi pārkāpjot ES Dzīvotņu direktīvā2 noteiktās attiecīgās prasības. 

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo arī, ka, pieņemot Ungārijas Valsts plānošanas akta jaunāko 
grozījumu (turpmāk tekstā  Valsts plānošanas akta grozījums), kur, cita starpā, tika 
noteiktas tā dēvētās „īpašas valsts aizsardzības zonas”, daļa no kurām atrodas Natura 2000 
tīkla teritorijās, ir pārkāpti vairāku ES vides direktīvu, kā arī Orhūsas konvencijas noteikumi. 
Lūgumraksta iesniedzējs īpaši norāda, ka, piešķirot Telkibánya/Kánya kalnam īpašu valsts 
aizsardzības zonas statusu, viņaprāt, ir pārkāpti vairāku ES vides tiesību aktu, tostarp SVN 
direktīvas3, grozītās IVN direktīvas4, Putnu un Dzīvotņu direktīvas, Direktīvas par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai5, kā arī attiecīgie Orhūsas konvencijas noteikumi.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Vispirms Komisija vēlētos norādīt, ka Komisijas dienesti, izskatot citu, 2008. gada oktobrī 
iesniegtu, sūdzību, jau ir veikuši lūgumrakstā minēto jautājumu rūpīgu izmeklēšanu. Šī 
sūdzība tika reģistrēta, tika veikta izmeklēšana un lūgumraksta iesniedzējs Komisijas 
2009. gada 16. jūlija un 2009. gada 1. jūlija vēstulēs tika pienācīgi iepazīstināts ar šīs 
procedūras rezultātiem un attiecīgo slēdzienu. Pamatojoties uz to, ka Komisija nevarēja 
konstatēt nekādus iespējamus attiecīgo ES vides tiesību aktu pārkāpumus, minētā lieta 
2009. augustā tika slēgta. 

Par lūgumrakstā minētajiem konkrētajiem jautājumiem Komisijai ir šādi komentāri:

- Iespējamais Dzīvotņu direktīvas noteikumu pārkāpums saistībā ar Telkibánya/Kánya kalna 
izmantošanu militārām darbībām

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šīs teritorijas, iespējams, nelikumīgā izmantošana 
militārām darbībām ilgstoši nelabvēlīgi ietekmē attiecīgo Natura 2000 teritoriju, tādējādi 
pārkāpjot Dzīvotņu direktīvas 6. panta 2. punktā šajā saistībā noteiktās prasības. 

Komisija norāda, ka Dzīvotņu direktīvas 6. panta 2. punktā noteikts, ka dalībvalstis izveido 
Natura 2000 teritoriju vispārēju aizsardzības sistēmu, lai īstenotu Direktīvā noteiktos 
saglabāšanas mērķus un izvairītos no būtiska pasliktinājuma vai traucējumiem.

                                               
1 Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EEK par savvaļas putnu aizsardzību. OV L 20, 

26.1.2010., 7.–25. lpp.
2 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 

aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. 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.–37. lpp.
4 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes 

uz vidi novērtējumu (OV L 175, 5.7.1985.), kas grozīta ar Padomes 1997. gada 3. marta direktīvu 
97/11/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīvu 2003/35/EK

5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas 
pieejamību sabiedrībai un Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu, O V L 41, 14.2.2003., 26. lpp.
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Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto informāciju, Komisija Ungārijas varas iestādēm lūdza 
papildu informāciju par pasākumiem, kas veikti atbilstīgi Dzīvotņu direktīvas 6. panta 
2. punktā noteiktajām prasībām, lai izvairītos no dzīvotņu stāvokļa pasliktināšanas un neradītu 
būtiskus traucējumus attiecīgajā teritorijā mītošajām sugām. Īpaša informācija tika pieprasīta 
par šīs teritorijas izmantošanu militārām darbībām un par šo darbību iespējamo negatīvo 
ietekmi uz minētās Natura 2000 teritorijas viengabalainību.

Ungārijas varas iestāžu sniegtā informācija liecina, ka Kánya kalna militārajā radiolokācijas 
stacijā veic pasīvus uzdevumus, kam ir niecīga ietekme uz apkārtējo vidi. Varas iestādes 
apgalvoja, ka šī iekārta neizdala piesārņojošas vielas un netraucē ieviest un īstenot direktīvā 
noteiktos saglabāšanas mērķus. Varas iestādes uzskata, ka apgalvojumi, ka minētās teritorijas 
(jo īpaši meža ceļa) izmantošana militārām darbībām rada būtiskas problēmas dabas 
aizsardzības ziņā, ir nepamatoti. Varas iestādes paziņoja, ka radiolokācijas stacijā vienlaikus 
strādā ne vairāk par 15 cilvēkiem, ka viņi nodarbojas vienīgi ar pētniecību un neizraisa 
intensīvu satiksmi (proti, divreiz dienā pārvietojas 5 automobiļi). Varas iestādes pauda arī 
gatavību apsvērt iespēju šajā teritorijā noteikt satiksmes ierobežojumus.

Vadoties pēc lūgumrakstā sniegtās informācijas, kā arī valsts iestāžu papildu informācijas 
analīzes rezultātiem, Komisija nevarēja konstatēt, ka šīs teritorijas pašreizējā izmantošana 
militārām darbībām varētu pasliktināt dzīvotņu stāvokli vai būtiski traucēt šajā teritorijā 
mītošās putnu sugas, kuru dēļ šī teritorija tika iekļauta Natura 2000 tīklā. Tādēļ Komisija 
nevar apstiprināt, ka būtu pārkāptas jebkādas Dzīvotņu direktīvas 6. panta 2. punktā noteiktās 
prasības.

Attiecībā uz minētās Natura 2000 teritorijas aizsardzības sistēmu Komisija apzinās, ka šobrīd 
tiek izstrādāts šīs teritorijas saglabāšanas plāns atbilstīgi Dzīvotņu direktīvas 6. panta 
2. punktā noteiktajām prasībām. Skaidrs, ka, izstrādājot šo plānu, ir jāveic riska faktoru, 
teritorijas iepriekšējā un paredzamā izmantošanas mērķa novērtējums, kā arī pārskats par 
teritorijā mītošo putnu populāciju. 

- Iespējamie vairāku ES vides direktīvu un Orhūsas konvencijas pārkāpumi saistībā ar Valsts 
plānošanas akta grozījuma pieņemšanu un Telkibánya/Kánya kalnam piešķirto īpašas valsts 
aizsardzības zonas statusu

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka, pieņemot Ungārijas Valsts plānošanas akta jaunāko 
grozījumu, kur, cita starpā, tika noteiktas tā dēvētās „īpašas valsts aizsardzības zonas”, daļa 
no kurām atrodas Natura 2000 tīkla teritorijās, iespējams, ir pārkāptas SVN direktīvā 
noteiktās prasības. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka pirms minētā Valsts plānošanas akta 
grozījuma pieņemšanas netika veikts stratēģiskais vides novērtējums (SVN), lai gan pirms 
līdzīgu plānu pieņemšanas SVN direktīvā ir noteikta šāda juridiska prasība. 

Komisija norāda, ka arī par šo jautājumu jau bija iesniegts cits lūgumraksts, proti, lūgumraksts 
Nr. 1277/2008. Neatkārtojot komentārus un apsvērumus, ko Komisija pauda savā iepriekšējā 
paziņojumā par šo lūgumrakstu, Komisija atkārtoti vēlētos uzsvērt, ka, pamatojoties uz 
Ungārijas varas iestāžu sniegto informāciju, šķiet, pirms minētā Valsts plānošanas akta 
grozījuma iesniegšanas pieņemšanai valsts parlamentā, lai veiktu likumdošanas procedūru, 
tika veikts SVN direktīvā minētajiem noteikumiem atbilstīgs stratēģiskais vides novērtējums 
(SVN). Ungārijas varas iestādes Komisijai iesniedza detalizētu informāciju par veiktajām 
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procedūrām, tostarp arī informāciju par sabiedrības līdzdalību minētā grozījuma 
sagatavošanas procesā. Pamatojoties uz minētajiem faktiem, Komisija nevarēja konstatēt SVN 
direktīvas piemērošanas iespējamu pārkāpumu.

Konkrētajā jautājumā par tā dēvēto „īpašu valsts aizsardzības zonu” statusa piešķiršanu
teritorijām, daļa no kurām atrodas Natura 2000 tīklā, Komisija apzinās, ka šo teritoriju 
iekļaušana minētajā Valsts plānošanas akta grozījumā tika ierosināta tikai lēmuma 
pieņemšanas procedūras noslēguma posmā, jau pēc SVN direktīvas 5. panta prasībām 
atbilstīga vides pārskata pabeigšanas un sabiedriskās apspriešanas. Komisija apzinās, ka pirms 
šo teritoriju iekļaušanas Valsts plānošanas akta grozījumā netika atjaunināts/pārskatīts vides 
pārskats un nenotika sabiedriskā apspriešana. Šajā saistībā Komisija norāda, ka, lai gan SVN 
direktīvā skaidri nav noteikta prasība, ka, plānu izstrādāšanas gaitā grozījumi jāveic, vadoties 
pēc attiecīgajām izmaiņām vides pārskatā, tomēr, ņemot vērā direktīvā izvirzītos mērķus, 
loģiski būtu pieņemt, ka šādi grozījumi būtu jānovērtē atbilstīgi 5. pantā noteiktajām 
prasībām, ja tie rada tādu būtisku ietekmi uz vidi, kas nebija novērtēta jau iepriekšējā 
pārskatā. 

Tomēr attiecībā uz „īpašu valsts aizsardzības zonu” statusa piešķiršanu Komisija nevarēja 
konstatēt iespējami būtisku ietekmi, kas iepriekš nebūtu novērtēta un kam vēlreiz vajadzētu 
atjaunināt/pārskatīt SVN. Šajā saistībā Komisija norāda, ka ES vides direktīvas neizslēdz 
iespēju Natura 2000 teritoriju daļas izraudzīt par militārām zonām, ko pārvalda attiecīgas 
militāras vienības. Protams, arī šīm zonām ir jāpiemēro ES vides tiesību aktos noteiktais 
tiesiskās aizsardzības režīms. Tādējādi Komisija vēlas arī informēt komiteju, ka saskaņā ar 
Ungārijas varas iestāžu sniegto informāciju „īpašu valsts aizsardzības zonu” statuss tika 
piešķirts izņēmuma kārtā un vienīgi jau esošām militārām zonām, proti, tas neparedz iespēju 
nākotnē īstenot ieguldījumu projektus. Varas iestādes norādīja, ka militārās zonas Valsts 
plānošanas aktā tika noteiktas tādēļ, lai jau esošās militārās zonas pasargātu no turpmākiem 
attīstības projektiem citiem mērķiem. No varas iestāžu paskaidrojumiem izriet arī, ka 
Dzīvotņu direktīvas 6. pantā noteiktais tiesiskās aizsardzības režīms arī turpmāk tiks 
piemērots Natura 2000 teritorijām, kurās atrodas „īpašas valsts aizsardzības zonas”. 

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka attiecībā uz Telkibánya/Kánya kalna statusu tiek pārkāpti 
ne vien minētās SVN direktīvas, bet arī vairāku citu ES vides tiesību aktu, tostarp Putnu 
direktīvas, IVN direktīvas, Direktīvas par vides informācijas pieejamību sabiedrībai, kā arī 
Orhūsas konvencijas attiecīgie noteikumi.

Atbildot uz šiem apgalvojumiem, Komisija vispirms vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka Natura 2000
teritoriju daļām piešķirtais militārās zonas statuss, ko pārvalda atbilstīgas militārās vienības, 
būtībā nav uzskatāms par ES vides direktīvu pārkāpumu. Jānorāda, ka Natura 2000 tīkls nav 
sistēma ar pilnīgi slēgtiem rezervātiem, un teritoriju daudzfunkcionāla izmantošana (tostarp 
militārām darbībām) ir viena no tīkla būtiskajām īpatnībām.

Otrkārt, attiecībā uz norādīto IVN direktīvas pārkāpumu jāatzīmē, ka šīs direktīvas darbības 
joma attiecas uz īpašiem projektiem (proti, projektiem, kas iekļauti šīs direktīvas I un 
II pielikumā), kam varētu būt iespējama būtiska ietekme uz vidi. Taču akts, ar ko 
Telkibánya/Kánya kalnu nosaka par „īpašu valsts aizsardzības zonu”, nav uzskatāms par 
projektu IVN direktīvas nozīmē. Tāpēc šajā gadījumā nav jāpiemēro IVN direktīva. 
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Saistībā ar IVN direktīvas piemērošanu lūgumraksta iesniedzējs apgalvo arī, ka attiecīgā 
teritorija ir privātīpašums un zemesgrāmatā ierakstīta kā mežs, tāpēc šīs teritorijas pašreizējā 
izmantošana militārām darbībām ir nelikumīga un uzskatāma par vairāku valsts tiesību aktu 
pārkāpumu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka iemesls, kāpēc šai teritorijai saskaņā ar 
Valsts plānošanas akta grozījumu tika piešķirts „īpašas valsts aizsardzības zonas” statuss, ir 
lauksaimniecībā izmantojamas zemes un meža zemes transformācija, kas noteikti pieskaitāms 
pie IVN direktīvas II pielikumā minētajiem projektiem. 

Attiecībā uz šo konkrēto jautājumu Komisija gribētu uzsvērt, ka tā nevar izmeklēt, vai šīs 
teritorijas izmantošana militārām darbībām atbilst attiecīgo valsts tiesību aktu prasībām, tā 
nevar arī noteikt, kāds zemes izmantošanas veids faktiski ir likumīgs vai nelikumīgs valsts 
tiesību aktu nozīmē. Komisija norāda, ka šādu izmeklēšanu varētu veikt valsts tiesas, un no 
lūgumraksta iesniedzēja iepriekš iesniegtajiem materiāliem izriet, ka šīs lietas patiešām tiek 
izskatītas Budapeštas Apgabaltiesā.

Attiecībā uz atsauci uz Direktīvu par vides informācijas pieejamību sabiedrībai Komisija 
norāda, ka šajā direktīvā iekļauti noteikumi par vides informācijas pieejamību pēc 
pieprasījuma (tostarp arī izņēmumi, kad šādu prasību var noraidīt) un vides informācijas 
izplatīšanu. Attiecībā uz šis direktīvas iespējamo pārkāpumu jautājumā par Telkibánya/Kánya
kalna statusu Komisija norāda, ka lūgumraksta iesniedzējs nav iesniedzis informāciju, kas 
norādītu uz to, ka kompetentās valsts iestādes nelikumīgi būtu noraidījušas jebkādus 
pieprasījumus sniegt vides informāciju. Tādējādi, pamatojoties uz lūgumrakstu, nevar 
konstatēt iespējamu šīs direktīvas pārkāpumu.

Visbeidzot, saistībā ar atsauci uz Orhūsas konvenciju jānorāda, ka, ņemot vērā to, ka šis 
dokuments ir starptautiska konvencija, Komisijai nav tiesību risināt šīs konvencijas 
iespējamos noteikumu pārkāpumus. Šos jautājumus var ierosināt apspriest Konvencijas 
atbilstības komitejā. Tomēr ES ir trīs direktīvas, kurās iekļauti Orhūsas konvencijas aspekti, 
īpaši jau minētā Direktīva 2003/4//EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un 
Direktīva 2003/35/ECK par sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā, ko, 
inter alia, grozīja ar IVN direktīvu, ieviešot Orhūsas konvencijā paredzētos noteikumus par 
iespēju vērsties tiesā saistībā ar projektiem, kam jāveic ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūra (skat. grozītās IVN direktīvas 10. punkta a) apakšpunktu). Tomēr, kā jau iepriekš 
tika paskaidrots, šajā gadījumā IVN nav jāpiemēro, un Komisija nevar konstatēt nekādus 
iespējamus Direktīvas par vides informācijas pieejamību sabiedrībai pārkāpumus.

Secinājumi

Izvērtējot lūgumrakstā sniegto informāciju un Ungārijas varas iestāžu papildu informāciju, 
Komisija nevarēja atrast pierādījumus, kas liecinātu, ka šajos izskatīšanai ierosinātajos 
gadījumos būtu pārkāpti attiecīgie ES vides tiesību aktu noteikumi. 

Komisija uzsver arī, ka lūgumraksta iesniedzēja 2009. gada 3. oktobrī iesniegtais papildu 
dokuments, kurā kritizēta Komisijas veiktā šīs sūdzības lietas izmeklēšanas procedūra, 
neietver nekādu jaunu informāciju, kas liktu Komisijai mainīt savu nostāju attiecībā uz šiem 
faktiem. Komisija ņem vērā lūgumraksta iesniedzēja neapmierinātību ar Komisijas 
izmeklēšanas rezultātiem. Tomēr Komisija uzskata, ka, izskatot šīs sūdzības, tā ir rīkojusies 
pilnīgi atbilstīgi labas administratīvās prakses rīcības kodeksam un ievērojot iekšējās 
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procedūras.”


