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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

8.10.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1318/2008, ko vides apvienības „Stowarzyszenie Milosnikow 
Krowiarek” vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgā Joanna Smolinska, par ES 
vides tiesību aktu neievērošanu saistībā ar minerālo materiālu raktuvēm 
Natura 2000 teritorijas tuvumā Polijas dienvidos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz minerālo materiālu iegūšanai paredzētajām darbībām, 
kas tiek veiktas Natura 2000 teritorijas „Pasmo Krowiarki” (PLH 020019) tuvumā.
Lūgumraksta iesniedzēja uzsver, ka šajā gadījumā rupji tiek pārkāpti Padomes 
Direktīvas 85/337/EEK un 97/11/EK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu noteikumi. Lūgumraksta iesniedzēja norāda arī, ka nav ticis uzklausīts 
iesaistīto iedzīvotāju viedoklis par minētajām izrakteņu ieguves darbībām un ka tāpēc 
atbildīgās Polijas varas iestādes ir vainojamas Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 
26. maija Direktīvas 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu 
plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju vērsties
tiesās groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK, noteikumu pārkāpšanā. Tāpēc 
lūgumraksta iesniedzēja aicina Eiropas Parlamentu iejaukties, lai novērstu tālāku dabiskās 
vides izpostīšanu attiecīgajā teritorijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 20. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

„Projekta rakstura un atrašanās vietas dēļ Komisija uzskata, ka varētu piemērot šādas 
direktīvas: Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 
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novērtējumu (SVN direktīva)1, Direktīva 85/337/EEK2 par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, ko g r o z a  ar Direktīvu 97/11/EK3 un 
Direktīvu 2003/35/EK4 (IVN direktīva), Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību5 (Dzīvotņu direktīva).

Stratēģiskā vides novērtējuma direktīva

Direktīva 2001/42/EK nosaka, ka dalībvalstīm jānodrošina, ka par plāniem un programmām, 
kam var būt būtiska ietekme uz vidi, tiek veikts vides novērtējums. Saskaņā ar direktīvas 
3. panta 2. punktu vides novērtējums ir obligāts plāniem un programmām, kas sagatavoti, cita 
starpā, zemes lietojumveidam un kuros noteikti pamatprincipi turpmākās attīstības 
saskaņošanai projektiem, kas uzskaitīti I un II pielikumā IVN direktīvai. Tāpat novērtējums 
jāveic par plāniem un programmām, uz kuriem iespējamās ietekmes dēļ uz Natura 2000 
teritorijām attiecas Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību 6. vai 7. panta prasības.

„Plānu un programmu” definīcija attiecas arī uz „visiem plānu un programmu grozījumiem”.
Saskaņā ar direktīvu par tiem plāniem un programmām, kuros paredzēts izmantot nelielas 
teritorijas vietējā līmenī vai arī paredzētas nelielas 3. panta 2. punktā uzskaitīto plānu un 
programmu izmaiņas, novērtējums būtu jāveic tikai tad, ja dalībvalstis konstatē, ka tiem 
varētu būt būtiska ietekme uz vidi, ņemot vērā direktīvas II pielikumā noteiktos attiecīgos 
atlases kritērijus. Gadījumā, ja kompetentās varas iestādes nosaka, ka šāda būtiska ietekme uz 
vidi var rasties, jāveic ietekmes novērtējums.
Tādējādi šajā konkrētajā gadījumā kompetentajām varas iestādēm vajadzētu izpildīt SVN 
direktīvas prasības un noteikt, vai esošā zemes lietošanas plāna izmaiņas Klodzko pašvaldībā, 
Želazno ciematā var radīt būtisku ietekmi uz vidi. Ja kompetentā varas iestāde šādi lemj, 
jāveic ietekmes novērtējums. Šāda novērtējuma ietvaros jāsagatavo vides pārskats un jārīko 
apspriešanās ar sabiedrību un varas iestādēm, uz kurām tas attiecas to specifisko ar vides 
aizsardzību saistīto pienākumu dēļ. Plāna sagatavošanas laikā un pirms tā pieņemšanas vai 
iesniegšanas likumdošanas procedūrai jāņem vērā vides pārskats, kā arī iepriekš minētajās 
apspriedēs izteiktie viedokļi.

Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva

Grozītā Padomes Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu (IVN direktīva) paredz, ka dalībvalstīm jānodrošina, ka pirms attīstības 
piekrišanas tos projektus, kuriem var būt būtiska ietekme uz vidi inter alia to rakstura, izmēra 
vai atrašanās vietas dēļ, pakļauj novērtējumam attiecībā uz to ietekmi. Šie projekti ir noteikti 
4. pantā, kas atsaucas uz direktīvas I un II pielikumu.

Raktuves un atklātie karjeri, kā arī visas tajos veiktās izmaiņas vai paplašināšana ietilpst IVN 
direktīvas darbības jomā. Par I pielikumā uzskaitītajiem projektiem obligāti jāveic ietekmes 
                                               
1 OV L 197, 21.7.2001., 30.–37. lpp.
2 OV L 175, 5.7.1985., 40.–48. lpp.
3 OV L 73, 14.3.1997., 5.–15. lpp.
4 OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.
5 OV L 206, 22.7.1992.
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uz vidi novērtējums. Projekti, kas ietilpst II pielikumā, jāpakļauj tā sauktajam pārbaudes 
procesam (IVN direktīvas 4. panta 2.–3. punkts), kas, vai nu, izskatot katru gadījumu 
atsevišķi, vai saskaņā ar sliekšņiem vai kritērijiem, nosaka, vai par projektu ir jāveic 
novērtējums, jo tam var būt būtiska ietekme uz vidi, ņemot vērā nozīmīgus atlases kritērijus, 
kas noteikti direktīvas III pielikumā. Ja valsts varas iestāde uzskata, ka projekta īpašības 
nepieprasa, lai par to tiktu veikts IVN, tās lēmumā jāietver vai tam jāpievieno visa 
informācija, kas sniedz iespēju pārbaudīt, ka tas ir pamatots ar atbilstošu pārbaudi, un tam 
jābūt pieejamam sabiedrībai. Gadījumā, kad dalībvalsts nolemj, ka projektam būs būtiska 
ietekme uz vidi, jāveic IVN.

IVN jānosaka, jāraksturo un jānovērtē noteiktā veidā projekta tiešo un netiešo ietekmi, cita 
starpā, attiecībā uz šādiem faktoriem: dzīvām būtnēm, faunu un floru, augsni, ūdeni, gaisu, 
ainavu. Ja tiek veikts IVN, jārīko apspriešanās ar sabiedrību un varas iestādēm, uz kurām tas 
attiecas to specifisko ar vides aizsardzību saistīto pienākumu dēļ. Pieņemot lēmumu par 
attīstības piekrišanu, jāņem vērā iepriekš minēto apspriežu rezultāti un informācija, ko 
kompetentajām varas iestādēm sniedzis attīstītājs, kā daļa no IVN procedūras. Visbeidzot, 
lēmums piešķirt vai atteikt attīstības piekrišanu ir jādara zināms sabiedrībai.

Dzīvotņu direktīva un Putnu direktīva

Saistībā ar pašreizējām darbībām saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 2. punktu 
dalībvalstij jāveic attiecīgi pasākumi, lai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās novērstu dabisko 
dzīvotņu un sugu dzīvotņu noplicināšanos, kuru dēļ noteikta attiecīgā teritorija, ja šāds 
traucējums varētu būt nozīmīgs attiecībā uz šīs direktīvas mērķiem. Par jebkuru jaunu 
projektu, kam var būt būtiska ietekme uz Natura 2000 teritorijām, jāveic atbilstošs 
novērtējums par tā ietekmi uz teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus, kā noteikts 
Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktā.

Komisija vēlas uzsvērt, ka pirms atļaujas izsniegšanas izrakteņu ieguves darbību 
paplašināšanas projektam kompetentajām varas iestādēm būs jānodrošina Dzīvotņu direktīvas 
6. panta, īpaši tā 3. un 4. punkta, prasību izpilde. Pamatojoties uz pieprasīto novērtējumu, 
kompetentajām varas iestādēm jānosaka, vai būs būtiska ietekme uz teritoriju. Šajā gadījumā 
projektu var īstenot tikai alternatīvu risinājumu trūkuma dēļ, ja tas paredzēts sevišķi svarīgu 
sabiedrības interešu labā, un, nodrošinot kompensācijas pasākumus, lai atlīdzinātu teritorijai 
nodarītos postījumus. Ja projektam var būt būtiska negatīva ietekme uz prioritārām dzīvotnēm 
vai sugām, Polijas varas iestādēm pirms projekta apstiprināšanas jālūdz Komisijas atzinums.

Saskaņā ar Komisijai pieejamo informāciju, šķiet, ka esošās raktuves, iespējams, tikušas 
izmantotas 2006.–2008. gadā, neraugoties uz to negatīvo ietekmi uz Kopienas nozīmes 
teritoriju „Pasmo Krowiarki” PLH 020019. Turklāt arī paredzētā raktuvju paplašināšana 
ietilpst „Pasmo Krowiarki” teritorijas robežās.

Pamatojoties uz iesniegto informāciju, šķiet, ka izrakteņu ieguves darbības, ko apraksta 
lūgumraksta iesniedzēja, varētu būt veiktas, neievērojot Dzīvotņu direktīvas 6. panta 2. punkta 
prasības, jo darbībām, kas tika veiktas no 2006.–2008. gadam, netika piešķirts t. s. lēmums 
vides jomā. Izrakteņu ieguves nolūkos veikto darbību zonas paplašināšanas gadījumā, 
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pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, šķiet, ka vietējās varas iestādes 
ir apstiprinājušas izmaiņas vietējā teritorijas attīstības plānā, paredzot darbību paplašināšanos, 
neraugoties uz zināmo negatīvo ietekmi uz „Pasmo Krowiarki” teritoriju, īpaši uz prioritāro 
dzīvotni 6210, kas var veidot Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. un 4. punkta un SVN direktīvas 
noteikumu pārkāpumu.

Polijas varas iestādes ir veikušas nepieciešamos pasākumus, lai apturētu minerālo materiālu 
iegūšanas atļauju, un lūgušas pārtraukt izrakteņu ieguves darbības; tādējādi Polija jau ir 
atrisinājusi iespējamo 6. panta 2. punkta pārkāpumu attiecībā uz notiekošajām izrakteņu 
ieguves darbībām teritorijā. Izrakteņu ieguves zonas paplašināšanu tomēr būtu jāapstiprina 
Polijas varas iestādēm, jo teritorijas attīstības plāns nav likumīga minerālo materiālu 
iegūšanas atļauja. Kamēr nav pieņemts galīgais lēmums par izrakteņu ieguves darbību 
paplašināšanu teritorijā, Komisija nevar vērtēt, vai Dzīvotņu direktīvā un IVN direktīvā 
noteiktās prasības ir ievērotas vai nav. Tomēr Komisija sazināsies ar attiecīgajām varas 
iestādēm, lai lūgtu papildu informāciju un noskaidrotu situāciju attiecībā uz atbilstību 
Kopienas tiesību aktiem.”

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

Komisijas papildu komentāri par lūgumrakstu:

„Saskaņā ar Polijas vides iestāžu (Vides aizsardzības ģenerāldirektorāta) sniegto informāciju 
atļaujas piešķiršana izrakteņu iegūšanai raktuvēs netālu no Želazno ciemata, kas atrodas 
Natura 2000 Kopienas nozīmes teritorijā „Pasmo Krowiarki” (PLH 020019), vēl aizvien ir 
atlikta. Turklāt valsts vides iestādes konstatēja, ka atļauja izrakteņu iegūšanai tika piešķirta 
vēl pirms Polijas pievienošanās ES, un tāpēc netika piemērots Dzīvotņu direktīvas 6. panta 
3. punktā noteiktais pienākums veikt atbilstīgu novērtējumu, tāpēc ģenerāldirektorāts uzsāka 
procedūru ar mērķi atsaukt vojevodistes iepriekš pieņemto lēmumu par izrakteņu iegūšanas 
atlikšanu. Daži Želazno ciemata iedzīvotāji iebilda pret šo procedūru un iesniedza šo lietu 
izskatīšanai Varšavas Reģionālajā administratīvajā tiesā, kurā tā tiek izskatīta. 2009. gadā tika 
grozīta 1999. gadā piešķirtā atļauja izrakteņu iegūšanai (strīdus objekts), ierobežojot tiesības 
iegūt izrakteņus.

Reģionālās vides iestādes (Reģionālais vides aizsardzības direktorāts) 2009. gadā izdeva tā 
saukto „Lēmumu vides jomā”, kurā ir precizēti noteikumi, saskaņā ar kuriem drīkst iegūt 
izrakteņus, ievērojot Natura 2000 teritorijas „Pasmo Krowiarki” aizsardzības prasības. Tomēr 
šis lēmums tika atcelts, jo tas ir pretrunā Klodzko pašvaldības vietējās teritorijas attīstības 
plānam.

Saskaņā ar Vides aizsardzības ģenerāldirektorāta sniegto informāciju jautājumā par izrakteņu 
ieguves apjoma turpmāku palielināšanu lēmumu paplašināt izrakteņu ieguves zonu pieņēma 
vietējās pašvaldības: Klodzko pašvaldība uzsāka procedūru ar mērķi veikt izmaiņas vietējā 
teritorijas attīstības plānā. Polijas tiesību aktos paredzēts, ka plānā jāveic izmaiņas, ievērojot 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, tostarp novērtējot ietekmi uz 
Natura 2000 teritorijām. Šāda novērtējuma ietvaros jāsagatavo vides pārskats un jārīko 
apspriešanās gan ar sabiedrību, gan ar varas iestādēm, tostarp arī ar vides iestādēm. Par 
atzinuma sniegšanu saistībā ar šo procedūru atbildīgā kompetentā iestāde būs Reģionālais 
vides aizsardzības ģenerāldirektorāts. Pirms plāna pieņemšanas jāņem vērā gan vides 
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pārskats, gan arī iepriekš minētajās apspriedēs paustie viedokļi. Komisija uzskata, ka tas 
atbilst Direktīvā 2001/42/EK1(SVN direktīva) noteiktajai prasībai veikt attiecīgo plānu un 
programmu ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī Direktīvas 92/43/EEK2 par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (Dzīvotņu direktīva) 6. panta 3. punktā 
noteiktajām prasībām attiecībā uz plāna iespējamo ietekmi uz Natura 2000 tīklu.

Turklāt šāds teritorijas attīstības plāns neparedz likumīgu piekrišanu palielināt izrakteņu 
ieguves apjomu, un izrakteņu ieguves zonas paplašināšanai būtu nepieciešama atsevišķa 
atļauja. Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par atļaujas piešķiršanu projekts ir jānovērtē 
atbilstīgi attiecīgo direktīvu prasībām.”

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī

„2010. gada aprīlī lūgumraksta iesniedzēja pievērsa Komisijas uzmanību kaitējumam, ko 
pļavu aršana, apstrādājot augsni, radījusi dzīvotnei ar kodu 6210 (pusdabiskās sausās pļavas 
un krūmāju zemes fācijas uz kalcifiliem substrātiem) apmēram 3,7 ha platībā un 6510 
dzīvotnei (zemieņu siena pļavas) apmēram 22 ha platībā.

Atbildot uz Komisijas pieprasījumu sniegt informāciju, Polijas vides iestādes iesniedza 
jaunāko informāciju attiecībā uz šo lūgumrakstu. Polijas varas iestādes apgalvo, ka no 
2009. gada ir pārtraukta marmora ieguve Želazno raktuvēs. 2009. gada 17. februārī saistībā ar 
minēto projektu tika izdots tā dēvētais „Lēmums vides jomā”, uz kuru pamatojoties vietējās 
pašvaldības iestādes atteicās piešķirt atļauju turpmākai marmora ieguvei Želazno raktuvēs. Šis 
atteikums bija saistīts ar projekta pieteikuma neatbilstību vietējam teritorijas izmantošanas 
plānam attiecībā uz dažu projektā iekļauto teritoriju piemērotību derīgo izrakteņu ieguvei. Pēc 
tam ieguldītājs iesniedza prasību izdarīt grozījumus teritorijas izmantošanas plānā, taču 
neizpildīja pieteikuma atzīšanai par pieņemamu izvirzītās oficiālās prasības (nesamaksāja 
nodevu). Tāpēc tika atlikta teritorijas izmantošanas plāna grozīšanas procedūra. Ja ieguldītājs 
vēlētos šo procedūru pabeigt, lai veiktu šā plāna izmaiņas saskaņā ar SVN 
direktīvu 2001/42/EK, būs jāvērtē šā plāna ietekme uz Natura 2000 uz teritorijām, kā arī 
jārīko sabiedriskā apspriešana.

Varas iestādes nenoliedz, ka „Pasmo Krowiarki” teritorijā (PLH020019) aizsargātajām 
dzīvotnēm ir nodarīts kaitējums. Lai labotu radušos situāciju, saskaņā ar Vroclavas reģionālo 
vides iestāžu pieņemto lēmumu Želazno kopienas teritorijā esošo zemju īpašniekiem ir 
pieprasīts labot radušos postījumus un atjaunot dzīvotnes to sākotnējā stāvoklī. Šobrīd notiek 
līdzīga procedūra, lai pieņemtu līdzīgu lēmumu attiecībā uz Bistšicas kopienas zemju 
īpašniekiem.”

                                               
1 OV L 197, 21.7.2001., 30.–37. lpp.
2 OV L 206, 22.7.1992.
3 OV L 197, 21.7.2001., 30.–37. lpp.


