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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0359/2011, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Krystyna 
Szewczyk un kam pievienoti 870 paraksti, par biogāzes iekārtas būvi 
Konopnica, Polijas centrālajā daļā, un ar to saistītajiem ES vides tiesību aktu 
pārkāpumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Konopnica, Polijas centrālajā daļā, plānotā biogāzes 
iekārta būs Natura 2000 teritorijas un Rawka upes, kas atrodas dabas rezervātā, tiešā tuvumā.
Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka atbildīgās varas iestādes nav apspriedušās ar 
iesaistītajiem iedzīvotājiem un ka projektam nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Tāpēc
lūgumraksta iesniedzēja, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK 
par vides informācijas pieejamību sabiedrībai, Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 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 griezties tiesās 
groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli, lūdz Eiropas 
Parlamentam pārbaudīt minētā projekta atbilstību šo tiesību aktu noteikumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Šis projekts ietilpst grozītās Direktīvas 85/337/EEK (IVN direktīvas) darbības jomā.1

                                               
1 Grozītā Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu 
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Saskaņā ar IVN direktīvas 2. pantu „dalībvalstis nosaka visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka, pirms tiek dota piekrišana, tos projektus, kuriem var būt būtiska ekoloģiskā 
ietekme inter alia to rakstura, izmēra vai atrašanās vietas dēļ, pakļauj novērtējumam 
attiecībā uz to ietekmi”.

Plānoto projektu var kvalificēt kā „rūpnieciskās iekārtas elektrības, tvaiku un karstā ūdens 
ražošanai”. (IVN direktīvas II pielikuma 3. punkta a) apakšpunkts.) Saskaņā ar direktīvas 
4. pantu dalībvalstīm attiecībā uz II pielikumā minētajiem projektiem jālemj, izskatot katru 
konkrēto gadījumu atsevišķi vai nosakot pakāpes un/vai citus kritērijus, vai projektam ir 
jāveic ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši 5.–10. pantam.

Ja pēc šādas analīzes (pārbaudes) tiek konstatēts, ka projektam varētu būt būtiska negatīva 
ietekme uz vidi, pirms atļaujas izsniegšanas jāveic ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra 
atbilstoši direktīvas 5.–10. pantam. IVN procedūra cita starpā ietver vides ziņojuma (projekta 
apraksta) izstrādi, novērtējot projekta tiešo un netiešo ietekmi, kā arī tā sekundāro, kopīgo, 
īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa, pastāvīgo un pagaidu, pozitīvo un negatīvo ietekmi uz 
vidi. Procedūrā jāietver arī sabiedriskā apspriešana.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, var secināt, ka attiecībā uz 
projektu ir veikta pārbaudes procedūra, kuras laikā kompetentā varas iestāde nolēma, ka 
ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši direktīvas 5.–10. pantam nav nepieciešams.
Pamatojoties uz sniegto ierobežota apjoma informāciju, Komisija nevar noteikt, vai pārbaudes 
procedūras laikā ir pieļauta nepārprotama kļūda.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju projektu plānots izvietot 
Natura 2000 teritorijas Rawka River Valley PLH 100015 (Rawka upes ielejas) tuvumā.
Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 2. punktu „dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās novērstu dabisko dzīvotņu un sugu dzīvotņu 
noplicināšanos, kā arī lai novērstu traucējumu, kas skar sugas, kuru dēļ noteikta attiecīgā 
teritorija, ja šāds traucējums varētu būt nozīmīgs attiecībā uz šīs direktīvas mērķiem”.
Saskaņā ar šīs 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 var būtiski ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz 
šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus par 
ietekmi uz minēto teritoriju, kompetentā valsts iestāde piekrīt plāna vai projekta īstenošanai 
tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība, un 
vajadzības gadījumā noskaidrojusi plašas sabiedrības viedokli”.
Novērtējums par projekta ietekmi uz jebkuru no Natura 2000 teritorijām ir jāveic, ja pastāv 
varbūtība, ka projekts uz teritoriju radīs būtisku negatīvu ietekmi. Pamatojoties uz Komisijai 
sniegto informāciju, nav iespējams noteikt, vai šāds novērtējums bija nepieciešams. Tāpat 
Komisija, pamatojoties uz tai sniegto informāciju, nevar noteikt, vai projekts varētu radīt 
būtisku negatīvu ietekmi uz minēto teritoriju.

                                                                                                                                                  
(OV L 175, 5.7.1985., 40.–48. lpp.).
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Direktīvā 2001/42/EK1 (SVN direktīvā) ir noteikts, ka ietekmes uz vidi novērtējums tiek 
veikts attiecībā uz atsevišķiem publiskajiem plāniem un programmām, kas varētu radīt 
būtisku ietekmi uz vidi. Tā kā izskatāmais jautājums attiecas uz projektu, nevis programmu 
vai plānu, SVN direktīva nav piemērojama.

Direktīvā 2003/4/EK2 ir nodrošinātas tiesības piekļūt vides informācijai, kas ir valsts iestāžu 
rīcībā vai ir tām pieejama, kā arī noteikti pamatnosacījumi un noteikumi, un praktiskie 
mehānismi šo tiesību izmantošanai.

PINK direktīvas3 mērķis ir panākt tāda piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli, ko rada 
darbības, kuras minētas tās I pielikumā. Tas tiek panākts ar atļaujas izsniegšanas procedūrām, 
ar kurām nodrošina atbilstību labākajām pieejamām metodēm, kuras izstrādātas konkrētajai 
nozarei. PINK direktīva attiecas uz sadedzināšanas iekārtām ar nominālo siltumspēju virs 
50 MW (I pielikuma 1.1. punkts). Konkrētā projekta siltumspēja ir 2,128 MWh (siltuma) un 
1,99 MWh (enerģijas), un tiek pieņemts, ka tā nominālā siltumspēja ir attiecīgi 2,128 MW un 
1,99 MW.

Secinājumi

Pamatojoties uz Komisijas rīcībā esošo informāciju, tā nevar konstatēt Dzīvotņu direktīvas, 
IVN direktīvas vai Vides informācijas pieejamības direktīvas pārkāpumu. Turklāt šķiet, ka šis 
projekts neietilpst SVN un PINK direktīvu darbības jomā. Tomēr, ja lūgumraksta iesniedzēji 
iesniegs informāciju, kurā būs norādes par Dzīvotņu vai IVN direktīvas pārkāpumu, Komisija 
turpinās izmeklēt šo lietu.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 16. martā

Lūgumraksta iesniedzēja sākotnēji vērsa uzmanību uz  jautājumiem par projekta (biogāzes 
iekārtas) neatbilstību IVN un Natura 2000 direktīvām. Lūgumraksta iesniedzēja patlaban ir 
iesniegusi jaunu informāciju par Natura 2000 — ir iesniegtas kartes, Natura 2000 teritorijā 
„Dolina Rawki” sastopamo sugu saraksti, kā arī teritorijas standarta datu forma. Turklāt 
Komisija ir saņēmusi Polijas tiesas sprieduma kopiju attiecībā uz šo projektu.
Jauna informācija par Natura 2000
Iesniegtos datus izvērtēja Natura 2000 tehniskā vienība. Lūgumraksts attiecas uz biogāzes 
iekārtas būvniecību Natura 2000 teritorijas tuvumā (bet ārpus tās). Sākotnējā paziņojumā 
Komisija attiecībā uz Natura 2000 teritoriju paskaidroja, ka nekas neliecina par to, ka 
attiecīgais projekts ietekmēs teritorijas integritāti. Jaunā informācija, ko iesniegusi 
lūgumraksta iesniedzēja pamatā ir detalizētāka informācija par Natura 2000 teritoriju, tomēr 
tā nenodrošina jaunus elementus, kas liecinātu, ka projekts varētu būtiski ietekmēt 
aizsargājamo teritoriju. Tādēļ šī informācija neietekmē iepriekšējos secinājumus par atbilstību 
Natura 2000 direktīvām.

                                               
1 OV C 129, 25.4.1997.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai 
un Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (OV L 41, 14.2.2003., 26.–32. lpp.).
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīva 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli (OV L 24, 29.1.2008., 8.–29. lpp.).
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Nesen pieņemtais Polijas tiesas lēmums
Lūgumraksta iesniedzēja vērš uzmanību arī uz Polijas tiesas lēmumu atzīt par nederīgu 
pašvaldības lēmumu attiecībā uz minētā projekta vides aspektiem. Tiesa ir atzinusi, ka 
pašvaldība nav veikusi pārbaudi, kas tai būtu jāveic saskaņā ar IVN direktīvu un Dzīvotņu 
direktīvu. Lai gan šis ir jauns un atbilstīgs situācijas pavērsiens, tas norāda, ka nepilnības 
attiecībā uz šo divu regulu piemērošanu ir risinātas ar valsts tiesas procedūru. Ir jāpieņem, ka 
šis tiesas spriedums tiks ņemts vērā, lai novērstu to, ka netika pieņemts lēmums par pārbaužu 
veikšanu un netika pieņemts lēmums vides jomā. Lai gan lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas 
par šo projektu, viņa nesniedz informāciju, kas norādītu, ka Polijas tiesas spriedums netiks 
ievērots. Tāpēc nav iespējams identificēt jautājumus, kurus Komisija varētu pamatoti uzdot 
Polijas varas iestādēm. Komisija uzskata, ka tiesas spriedums ir jāuzskata par apliecinājumu 
tam, ka problēma ar pārbaužu neveikšanu, uz kuru norādījusi Polijas tiesa, tiek risināta valsts 
sistēmas ietvaros.


