
CM\876862LV.doc PE472.134v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

6.9.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1476/2010, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais 
Bernard Defrenne, par kokzāģētavas iespējamo kaitējumu Natura 2000
teritorijai un ietekmes uz vidi novērtējuma neesamību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka netālu no ciema, kur viņš dzīvo, Natura 2000 teritorijas 
tiešā tuvumā ierīkota kokzāģētava, un tā rada tik skaļu troksni, ka kopš tās nodošanas 
ekspluatācijā pīļu ligzdas aizsargājamā teritorijā palikušas neapdzīvotas. Kad viņš interesējies 
par lietas apstākļiem, pašvaldības padome viņu informējusi, ka ir izdota ekspluatācijas atļauja.
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka darbībām Natura 2000 teritorijas tuvumā nav veikts 
vajadzīgais ietekmes uz vidi novērtējums, un tāpēc viņš lūdz Parlamentam izmeklēt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 14. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK1 (Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva — IVN direktīva) 
privātiem un valsts projektiem, kuri uzskaitīti direktīvas I pielikumā un kuriem var būt būtiska 
ietekme uz vidi, ir jāveic to ietekmes uz vidi novērtējums. Citiem projektiem, kuri uzskaitīti 
II pielikumā, jāveic šāds novērtējums tad, ja dalībvalstis uzskata, ka to nosaka šo projektu 
raksturojums. Kokzāģētavas ekspluatācija nav iekļauta abos šajos pielikumos minētajās 
darbībās. Tādēļ šai darbībai nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu.
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Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu visiem plāniem vai projektiem, kas varētu 
būtiski ietekmēt teritoriju, kura minēta vai nu Dzīvotņu direktīvā (Direktīva 92/43/EEK) 1, vai 
Putnu direktīvā (Direktīva 2009/147/EK)2, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot 
tās aizsardzības mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus par ietekmi uz minēto teritoriju, 
kompetentās valsts iestādes piekrīt plāna vai projekta īstenošanai tikai tad, ja tās ir 
pārliecinājušās, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība.

Komisija ir iesniegusi šo jautājumus kompetentajām iestādēm, un, šķiet, ka attiecīgajai 
darbībai nav bijis nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši IVN direktīvai un ka 
tai visticamāk nav būtiskas ietekmes uz blakus esošo Natura 2000 teritoriju, kas ir noteikta 
tikai Dzīvotņu direktīvas ietvaros, bet ne Putnu direktīvas ietvaros.

Secinājums

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem apsvērumiem un kompetento iestāžu sniegto informāciju, 
Komisija nav konstatējusi ES tiesību aktu pārkāpumu.
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