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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1345/2009, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Michal 
Racki, par atklāta tipa brūnogļu raktuvi Lejassilēzijā, Polijā

Lūgumraksts Nr. 0046/2010, ko asociācijas „Stop Odkrywce” (Pārtraukt 
atklāta tipa raktuvju darbību) vārdā iesniedza Irena Rogowska, par atklāta 
tipa brūnogļu raktuvi Lejassilēzijā, Polijā

1. Lūgumraksta Nr. 1345/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz atklāta tipa brūnogļu raktuves projektu Lejassilēzijā, 
Polijā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka projekts ir pretrunā ar ES principiem par CO2
emisiju samazināšanu un novatorisku tehnoloģiju veicināšanu, lai radītu mazāk piesārņojošus 
enerģijas ražošanas veidus un saglabātu dabisko vidi. Viņš arī uzsver, ka atbildīgās varas 
iestādes nav veikušas sabiedrisko apspriešanos vai iesniegušas pārredzamus un objektīvus, 
zinātniskus, sociālekonomiskus datus. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka projekta 
īstenošana radīs nopietnus piemērojamo Kopienas tiesību aktu pārkāpumus, viņš aicina 
Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

Lūgumraksta Nr. 0046/2010 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz atklāta tipa brūnogļu raktuves projektu Lejassilēzijā, 
Polijā Natura 2000 programmas daļēji aizsargātās teritorijās. Viņa uzskata, ka projekts ir 
pretrunā ar ES principiem CO2 emisiju samazināšanā un novatorisku tehnoloģiju veicināšanu, 
lai izstrādātu mazāk piesārņojošus enerģijas ražošanas veidus un saglabātu dabisko vidi. Viņa 
arī uzsver, ka atbildīgās varas iestādes nav veikušas sabiedrisko apspriešanos vai iesniegušas 
pārredzamus un objektīvus, zinātniskus vai sociālekonomiskus datus. Tā kā lūgumraksta 
iesniedzēja uzskata, ka, īstenojot projektu, tiks nopietni pārkāpti attiecīgie ES tiesību akti, 
viņa aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.
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2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1345/2009: atzīts par pieņemamu 2009. gada 22. decembrī.
Lūgumraksts Nr. 0046/2010: atzīts par pieņemamu 2010. gada 23. aprīlī.
Komisijai lūgta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Abi lūgumraksti attiecas uz plānoto atklāta tipa brūnogļu karjera projektu Lejassilēzijas 
reģionā, Polijā. Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka projektam būs ievērojama ietekme uz 
vietējo vidi un ka tā rezultātā tiks iznīcinātas galvenās ekosistēmas. Turklāt uzmanība tiek 
pievērsta tādam aspektam kā iespējamais CO2 emisiju pieaugums minētā projekta dēļ, kuru 
lūgumrakstu iesniedzēji uzskata par nepieņemamu Eiropā, kur galvenā uzmanība tiek 
pievērsta atjaunojamiem resursiem. Lūgumrakstu iesniedzēji arī apgalvo, ka projekta 
īstenošanas rezultātā notiks masveida izceļošana no teritorijas, tādējādi sagraujot vietējās 
kopienas sociālo struktūru.

Viens no lūgumrakstu iesniedzējiem uzsver, ka daļa no teritorijas, kurā plāno ierīkot atklātā 
tipa brūnogļu karjeru, atrodas Natura 2000 aizsargājamās teritorijās (SPA un SCI „Łęgi 
Odrzańśkie”, SCI „Irysowy Zagon”un „Pątnów Legnicki”). Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, 
ka, ja projekts tiks īstenots, tiks skartas Natura 2000 teritorijas un ka tiks iznīcināta ar ES 
finansējuma palīdzību izveidotā infrastruktūra.

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka saskaņā ar stratēģisko dokumentu „Enerģētikas 
politika Polijai — 2030” uz projektā iekļautajām teritorijām attiecas ierobežojumi 
infrastruktūras attīstības ziņā. Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, šie ierobežojumi nav 
leģitīmi, jo vietējie iedzīvotāji ir skaidri pauduši savus uzskatus par projektu juridiski saistošā 
referendumā (95 % iedzīvotāju, kuri pārstāvēja sešas attiecīgās gminas un kuru līdzdalības 
īpatsvars bija 70 %, balsoja pret projektu). Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka centrālās varas 
iestādes ignorē referenduma rezultātus. Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka nav notikusi 
apspriešanās ar sabiedrību par infrastruktūras attīstības ierobežojumiem, kuri iekļaujami 
attiecīgajā stratēģiskajā dokumentā.

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas  arī par iespējamiem ES Pamattiesību hartas 
pārkāpumiem, kas jo īpaši attiecas uz minēto vietējo kopienu — gminu — tiesībām dzīvot 
nepiesārņotā teritorijā un nebūt apdraudētiem tāda projekta dēļ, kurš izraisīs iedzīvotāju 
masveida pārvietojumu.

Komisija norāda, ka šajos lūgumrakstos skartie jautājumi ir līdzīgi citiem jautājumiem, kurus 
izskatīja iepriekšējā izmeklēšanā kā reģistrētu sūdzību, attiecībā uz kuru Komisija lūdza 
Polijas varas iestādēm iesniegt sīkākus paskaidrojumus. Turpmāk tekstā sniegtajā analīzē 
ņemta vērā abos lūgumrakstos sniegtā informācija un paskaidrojumi, kas saņemti no Polijas 
varas iestādēm saistībā ar iepriekš minēto sūdzību.
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Atsaucoties uz ES tiesību aktiem, attiecībā uz lūgumrakstos izvirzītajiem jautājumiem 
piemērojamas divas direktīvas: 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu 
un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu1 (turpmāk „SEA direktīva”) un Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīva 1992/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību2 (Dzīvotņu direktīva).

SEA direktīva — noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējums un sabiedriskā 
apspriešana

SEA direktīvas noteikumos cita starpā ir minēts, ka ietekmes uz vidi novērtējums ir jāveic 
plāniem un programmām enerģētikas jomā (saskaņā ar pašreizējo tiesu praksi), kuros noteikti 
pamatprincipi turpmākās attīstības saskaņošanai projektiem Direktīvas 2001/42/EK 3. panta 
2. punkta a) apakšpunkta nozīmē.

Attiecībā uz sabiedrisko apspriešanu SEA direktīvas 6. panta 2. punktā noteikts, ka: 
„Iestādēm, kas minētas 3. punktā, un 4. punktā minētajai sabiedrībai dod savlaicīgas un reālas 
iespējas atbilstīgos termiņos, pirms plānu vai programmu pieņemšanas vai to iesniegšanas 
likumdošanas procedūrai, izteikt savu viedokli par plāna vai programmas projektu un tam 
pievienoto vides pārskatu”.

Saskaņā ar Polijas varas iestāžu sniegto informāciju var secināt, ka pirms iepriekš minētā 
stratēģiskā dokumenta „Enerģētikas politika Polijai — 2030” pieņemšanas tika veikts 
stratēģisks vides novērtējums atbilstoši valsts tiesību aktu attiecīgajām prasībām. Turklāt, 
pamatojoties uz Polijas varas iestāžu paskaidrojumiem, var secināt, ka apspriešanās procesā 
visām ieinteresētajām personām tika dota iespēja iesniegt komentārus un novērojumus. 
Saskaņā ar Polijas varas iestāžu ziņoto apspriešanās procesā iesniegtie komentāri tika turpmāk 
ņemti vērā, sagatavojot stratēģiskā dokumenta galīgo redakciju.

Taču jānorāda, ka lūgumraksta iesniedzēja pretenzijas attiecas uz to, ka nav bijusi sabiedriska 
apspriešanās par ierobežojumiem saistībā ar infrastruktūras attīstību reģionos, kura faktiski ir 
iekļauta minētās programmas II pielikumā. Ievērojot iepriekš minēto, Polijas varas iestādēm 
vajadzētu sniegt precizējumu, vai stratēģiskā dokumenta pielikumu saturs tika nodots 
sabiedriskai apspriešanai.

Dzīvotņu direktīva — plāna ietekmes uz vidi novērtējums saistībā ar Natura 2000 
aizsargātajām teritorijām

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu „visos plānos vai projektos, kas 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 izvērtē 
ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus”.
No Polijas varas iestāžu iesniegtās informācijas par stratēģiskā dokumenta novērtējumu par tā 

                                               
1 OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.
2 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
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ietekmi uz Natura 2000 teritorijām var izdarīt šādus secinājumus. Pirmām kārtām vides 
ziņojumā, kas sagatavots stratēģiskā dokumenta vajadzībām, noteikts, ka dabas aizsardzības 
jutīguma dēļ šajā teritorijā Legņicas derīgo izrakteņu iegulas netiks izmantotas stratēģiskā 
dokumenta spēkā esamības laikā (t. i., līdz 2030. gadam) (sk. ziņojuma 227. lpp.).

Turklāt Polijas varas iestādes norādīja, ka stratēģiskais dokuments ir pamatdokuments, kurā 
noteiktas prioritātes Polijas enerģētikas nozarē līdz 2030. gadam, un ka saskaņā ar SEA 
direktīvas 5. panta 2. punktu sagatavotajā vides ziņojumā iekļauts pietiekams informācijas 
apjoms, kāds ir saprātīgs šajā lēmumu pieņemšanas procesa posmā. Saskaņā ar Polijas tiesību 
aktiem Legņicas brūnogļu iegulu izmantošanai būtu vajadzīga šo raktuvju iekļaušana 
attiecīgajos plānošanas dokumentos (saskaņā ar Polijas tiesību aktiem — apstākļu izpēte un 
dažādu līmeņu zemes izmantošanas plāni), uz kuriem attiecas Polijas tiesību aktos noteiktā 
prasība veikt stratēģisku vides novērtējumu (tostarp sabiedrisku apspriešanu) un kuriem 
jāpiemēro Dabas aizsardzības akta 33. un 34. pants. Pēdējos minētajos pantos ir transponēti 
pienākumi, kas izriet no direktīvas 6. panta 3. un 4. punkta, ar kuriem tiek atļauta plānu vai 
projektu īstenošana, ja nav alternatīvu risinājumu un ja tā notiek sevišķi svarīgu sabiedrības 
interešu labā.

Ņemot vērā Polijas varas iestāžu atbildi, ir jāsecina, ka Komisijas rīcībā nav pierādījumu, kas 
ļautu konstatēt Dzīvotņu direktīvas pārkāpumu saistībā ar jautājumiem, kas izvirzīti 
lūgumrakstos.
Citi jautājumi
Tā kā no Polijas varas iestāžu atbildes ir skaidrs, ka Legņicas derīgo izrakteņu iegulas netiks 
izmantotas stratēģiskā dokumenta spēkā esamības laikā (t. i., līdz 2030. gadam) un ka tāpēc 
CO2 emisiju pārmērīgais pieaugums izrakteņu iegūšanas darbību dēļ, šķiet, ir hipotētisks, un 
tāpēc vides novērtējums netiek pieprasīts.

Ņemot vērā iespējamo nepieciešamību pārvietot vietējās kopienas, kā arī to, ka Polijas varas 
iestādes, iespējams, ir ignorējušas vietējā referenduma rezultātus, ir jānorāda, ka šādi 
jautājumi ir Polijas varas iestāžu ekskluzīvā kompetencē un ka Komisijai nav iespēju tos 
pārbaudīt.

ES Pamattiesību harta

Attiecībā uz iespējamo ES Pamattiesību hartas pārkāpumu Komisija atgādina, ka saskaņā ar 
tās 51. pantu hartas noteikumi attiecas uz ES iestādēm un dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno 
Savienības tiesību aktus. Pamatojoties uz sniegto informāciju, nebija iespējams noskaidrot, 
vai pastāv jebkāda saistība starp minētajiem faktiem un ES tiesību aktiem.

Secinājumi

Komisija lūgs Polijas varas iestādēm paskaidrojumus, vai stratēģiskā dokumenta „Enerģētikas 
politika Polijai — 2030” pielikumi tika nodoti sabiedriskai apspriešanai, ka tas prasīts SEA
direktīvā.


