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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0947/2011, ko vides kustības „Rzecz Gospodarczego 
Rozwoju Gminy Wolin i Ochrony Srodowiska” vārdā iesniedza Polijas 
valstspiederīgais W. R., par to, ka ar Wolin pilsētas iedzīvotājiem netika 
apspriesti pasākumi, kas ietekmē vidi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir iepriekš minētās vides aizsardzības kustības priekšsēdētājs, 
apgalvo, ka pašvaldības iestādes Wolin pilsētā, kas ir galvenā pilsēta tāda paša nosaukuma 
Polijas salā, nav ievērojušas Orhūsas konvencijas noteikumus par publisku pieeju 
informācijai un līdzdalību vides aizsardzības jomā saistībā ar pasākumiem, kas negatīvi 
ietekmē pazemes ūdeņus un aizsargājamo zonu. Tāpēc viņš lūdz Eiropas Parlamentu 
iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 12. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Lūgumraksta iesniedzējs (NVO priekšsēdētājs) apgalvo, ka pašvaldības iestādes Wolin pilsētā 
nav ievērojušas Orhūsas konvencijas noteikumus. No papildu informācijas, kas tika pieprasīta 
lūgumraksta iesniedzējam, var secināt, ka apgalvojums par to, ka nav notikusi apspriešana, 
attiecas uz pašvaldības Lēmumu par teritoriālo apstākļu pētījuma un Wolin pašvaldības 
teritoriālās pārvaldības norādījumu grozījumiem1. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pirms 
                                               
1 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmian w Studium Uwarunkowania i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin
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iepriekš minētā lēmuma pieņemšanas bija jānotiek sabiedriskai apspriešanai un, tā kā tās 
nebija, ir pārkāpti Orhūsas konvencijas noteikumi.

Lūgumrakstam ir pievienotas par šo jautājumu notikušās sarakstes ar Polijas varas iestādēm 
kopijas. No iesniegtajām vēstulēm izriet, ka lūgumraksta iesniedzējs ir nobažījies par IVN 
procedūras laikā sagatavotā grants karjera vides ziņojuma kvalitāti.

Pirmkārt, jāatzīmē, ka Orhūsas konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu 
pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem ES tiesību aktos ir 
transponēta ar 2001. gada 27. jūnija Direktīvu 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu 
ietekmes uz vidi novērtējumu (SVN direktīva)1 un Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku 
un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN direktīva)2. Ar pēdējo minēto 
direktīvu ir kodificēta Direktīva 85/337/EEK. Tādēļ ir lietderīgi un pietiekami lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvojumus pārbaudīt iepriekš minēto direktīvu kontekstā.

Direktīvā 2001/42/EK (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. Saskaņā ar šīs direktīvas 6. pantu sabiedriskā apspriešana (tostarp 
konsultēšanās ar iestādēm, kas atbild par vides jautājumiem) jāorganizē attiecībā uz plānu vai 
programmu projektiem un uz vides pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar direktīvas 5. pantu.

No lūgumraksta iesniedzēja iesniegtās informācijas izriet, ka pašvaldība pieņēma lēmumu 
grozīt zemes izmantošanas plānu, proti, Teritoriālo apstākļu pētījumu un teritoriālās 
pārvaldības norādījumus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, tā kā netika veikta šī lēmuma 
sabiedriskā apspriešana, Wolin pašvaldības iestādes ir pārkāpušas Orhūsas konvencijas 
noteikumus. Kā skaidrots iepriekš tekstā, šo apgalvojumu pietiek pārbaudīt to spēkā esošo ES 
tiesību aktu kontekstā, ar kuriem ES tiesībās transponē konvencijas noteikumus; šajā 
gadījumā tā ir SVN direktīva.

Šajā sakarībā jāuzsver, ka SVN direktīvā nav noteikts, ka lēmums par kāda plāna vai 
programmas grozīšanu būtu jānodod sabiedriskajai apspriešanai. Saskaņā ar SVN direktīvu 
sabiedriskajai apspriešanai ir jānotiek gadījumā, ja tiek veikts vides novērtējums. Direktīvas 
3. pantā ir uzskaitīti tie plāni un programmas, kuru sagatavošanas laikā obligāti jāveic vides 
novērtējums (sk. direktīvas 3. panta 2. punktu)3. Turklāt attiecībā uz cita veida plāniem un 
programmām direktīvas 3. pantā ir paredzēta tā sauktā skrīninga procedūra. Tajā jo īpaši 
paredzēta prasība kompetentajām iestādēm noteikt, vai minētā panta 3. un 4. punktā 
minētajiem plāniem un programmām var būt būtiska ietekme uz vidi. Tādējādi skrīninga
procedūra jāveic 2. punktā minētajiem plāniem un programmām, kurās noteikta nelielu 
teritoriju izmantošana vietējā līmenī, un šo plānu un programmu nelieliem grozījumiem, kā 

                                               
1 OV L 197/30, 21.7.2001.
2 OV L 26/1, 28.1.2012.
3 plāni un programmas, kas sagatavotas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zvejniecībā, enerģētikā, rūpniecībā, 
transportā, atkritumu apsaimniekošanā, ūdens resursu apsaimniekošanā, telekomunikāciju un tūrisma nozarē, 
pilsētas un lauku teritoriju plānošanā vai zemes lietošanā un kuros noteikti pamatprincipi turpmākās attīstības 
saskaņošanai projektiem, kas uzskaitīti I un II pielikumā Direktīvā 85/337/EEK vai kuru iespējamās ietekmes dēļ 
uz vidi noteikta prasība veikt novērtējumu saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 6. vai 7. pantu.
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arī 2. punktā neminētiem plāniem un programmām, kuros noteikti pamatprincipi to projektu 
turpmākās attīstības saskaņošanai. Ja skrīninga procedūras laikā konstatē, ka attiecīgajam 
plānam vai programmai var būt būtiska ietekme uz vidi, direktīvā ir noteikta prasība veikt 
pilnīgu vides novērtējumu, kas ietver arī sabiedrisko apspriešanu.

Komisija vēlas piebilst, ka SVN direktīvas 3. pantā minētie pienākumi Polijas tiesību aktos ir 
transponēti pareizi. Kopā ar lūgumrakstu iesniegtajās vēstulēs Polijas varas iestādes norāda, 
ka šajā gadījumā pēc lēmuma pieņemšanas grozījumu veikšanai plānošanas dokumentos būs 
nepieciešams veikt vides novērtējumu, kas ietver arī sabiedrisko apspriešanu, kā tas paredzēts 
Polijas tiesību aktos.

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka SVN direktīvā nav paredzēta prasība organizēt 
sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz kāda plāna vai programmas grozījumiem, Komisija 
saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja ierosinātajiem jautājumiem nevar konstatēt SVN 
direktīvas pārkāpumu.

No sniegtās informācijas var secināt, ka attiecīgais projekts — grants karjers — ietilpst 
Direktīvas 2011/92/ES (IVN direktīvas) darbības jomā.

Saskaņā ar IVN direktīvas 2. pantu „[D]alībvalstis 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”.

Balstoties uz pieejamo ierobežoto informāciju, minēto projektu var klasificēt vai nu kā 
„akmeņlauztuves, derīgo izrakteņu ieguvi atklātos karjeros un kūdras ieguvi (projekti, kas nav 
ietverti I pielikumā)” (IVN direktīvas II pielikuma 2. punkta a) apakšpunkts), vai arī kā 
„karjerus vai atklātas izrakteņu ieguves vietas, ja to laukuma platība pārsniedz 25 hektārus, 
vai kūdras ieguves vietas, ja to laukuma platība pārsniedz 150 hektārus” (IVN direktīvas 
I pielikuma 19. punkts).

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. I pielikumā 
minētajiem projektiem vienmēr ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši 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.

Balstoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, var secināt, ka minētajam 
projektam tika pieprasīts veikt ietekmes uz vidi novērtējumu atbilstoši direktīvas 5.–
10. pantam un ka direktīvas 5. panta 3. punktā prasīto informāciju attīstītājs ir iesniedzis vides 
ziņojuma veidā. No lūgumrakstam pievienotās informācijas var secināt, ka lūgumraksta 
iesniedzēju satrauc šī ziņojuma kvalitāte.
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Tomēr jāuzsver, ka, balstoties uz iesniegto informāciju, Komisija nevar konstatēt, ka minētais 
ziņojums būtu sagatavots, pārkāpjot direktīvas prasības. Turklāt jāpiezīmē, ka IVN direktīvā 
ir noteikts, ka direktīvas 5. panta 3. punktā prasīto informāciju ir jāsniedz ieguldītājam.
Tādējādi fakts, ka vides ziņojumu ir sagatavojis ieguldītājs, nav uzskatāms par IVN direktīvas 
pārkāpumu. Nobeigumā jānorāda, ka Komisija nevar konstatēt IVN direktīvas pārkāpumu.

Secinājumi

Balstoties uz pieejamo informāciju, Komisija nevar konstatēt IVN direktīvas vai SVN 
direktīvas pārkāpumu.


