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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0227/2011, ko asociācijas „Zakanale” vārdā iesniedza 
Polijas valstspiederīgais Waclaw Mokrzycki, par ES tiesību aktu neievērošanu 
saistībā ar ES finansētajiem plūdu izpostītās infrastruktūras rekonstrukcijas 
darbiem Gorzów pilsētā Polijas rietumos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Polijas atbildīgās iestādes ir pārkāpušas virkni ES 
tiesību aktu saistībā ar infrastruktūras, kuru Polijas rietumos esošajā Gorzów pilsētā un tās 
apkārtnē izpostīja spēcīgi plūdi, rekonstrukciju. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
pašreizējo infrastruktūras atjaunošanas darbu, tostarp ceļu un kanalizācijas sistēmu remontu, 
īstenošanai tiek saņemts atbalsts no ES. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto 
informāciju minēto projektu īstenošana, saistībā ar kuru nenotika nekāda apspriešanās ar 
vietējiem iedzīvotājiem, kaitēs dabiskajai videi un atstās postošas sekas uz vietējo floru un 
faunu. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs prasa, lai Eiropas Parlaments pārbauda, vai minētie 
infrastruktūras atjaunošanas darbi atbilst vai neatbilst nosacījumiem, kas ietverti 
Direktīvā 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un 
programmu izstrādē, Direktīvā 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību, 
Direktīvā 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, 
Direktīvā 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu, 
Direktīvā 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Direktīvā 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 31. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā
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Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka netika sniegta pietiekama informācija un nenotika 
apspriešanās ar vietējiem iedzīvotājiem par plānotajiem ieguldījumiem Gorzów Wielkopolski
pilsētā, un tādejādi ir pārkāpti šādu ES direktīvu nosacījumi:

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 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/EK1,

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīva 2007/60/EK par plūdu 
riska novērtējumu un pārvaldību (turpmāk tekstā — Plūdu direktīva)2,

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (turpmāk tekstā — Ūdens 
pamatdirektīva)3,

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu 
plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk tekstā — SVN direktīva)4,

- Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas 
un floras aizsardzību (turpmāk tekstā — Dzīvotņu direktīva)5,

- Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību 
(turpmāk tekstā — Putnu direktīva)6.

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka saistībā ar Strażacka ielas rekonstrukciju 
Gorzów Wielkopolski pilsētā, ko līdzfinansē ES, ir pārkāpti vairāki (neprecizēti) Polijas un 
ES noteikumi.

Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka neefektīvi irigācijas pasākumi Warta upes teritorijā 
(grāvju un ūdens kanālu tīrīšana un dambju celtniecība) Zawarcie un Zakanale reģionā 
izraisīja plūdus.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka dažu (nenoteiktu) ieguldījumu izmantošana Deszczno un 
Zakanale teritorijā radīja vides piesārņojumu, ar celtniecību saistītas nelaimes un 
hidroloģiskas pārmaiņas (plūdus, sausuma periodus). Turklāt lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka plūdu rezultātā Gorzów Wielkopolski teritorijā nedarbojas ūdensapgādes sistēma 
un ir pārsniegts pieļaujamais mangāna līmenis dzeramajā ūdenī. Lūgumraksta iesniedzējs arī 
apgalvo, ka ES nepietiekami kontrolē (nenoteiktus) ieguldījumus.

Visbeidzot lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas iestādes izveidot tiesisko regulējumu koku 
stādīšanai grāvju malās, iekļaujot nosacījumu par ES līdzfinansējumu, jo viņš uzskata, ka
gadu gaitā ir pierādīts, ka šī metode ir visefektīvākā aizsardzība pret plūdiem.

                                               
1 OV L 156, 25.6.2003., 17.–25. lpp.
2 OV L 288, 6.11.2007., 27.–34. lpp.
3 OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.
4 OV L 197, 21.7.2001., 30.–37. lpp.
5 OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
6 OV L 103, 25.4.1979., 1.–18. lpp.
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Par lūgumraksta iesniedzēja minētiem iespējamiem direktīvu (Plūdu direktīvas, Ūdens 
pamatdirektīvas, Dzīvotņu direktīvas, Putnu direktīvas, SVN direktīvas un 
Direktīvas 2003/35) pārkāpumiem saistībā ar plānotiem ieguldījumiem

Lūgumraksta iesniedzējs nenorāda ieguldījumus vai darbības, kas būtu uzskatāmas par 
minēto direktīvu nosacījumu pārkāpumiem. Tāpēc Komisija nevar konstatēt, ka būtu pārkāpti 
minēto direktīvu nosacījumi.

Jo īpaši ir jānorāda, ka ar Direktīvu 2003/35/EK groza Direktīvu 1985/337/EEK par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu1 (tagad —
Direktīva 2011/92/ES2) (IVN direktīva) saistībā ar sabiedrībai paredzētu informāciju un 
sabiedrisko apspriešanu, un tāpēc pietiek ar to, ka analizē iespējamo darbību atbilstību IVN 
direktīvas nosacījumiem. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs nav norādījis informāciju par 
plānotajiem ieguldījumiem, Komisija nevar konstatēt, vai IVN direktīva attiecas uz šiem 
ieguldījumiem un vai direktīvas prasības ir vai nav ievērotas.

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. Tomēr SVN 
direktīva neattiecas uz visiem lūgumraksta iesniedzēja minētajiem ieguldījumiem.

Turklāt, ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija nevar noteikt 
Dzīvotņu direktīvas un Putnu direktīvas nosacījumu piemērojamību attiecībā uz šiem 
gadījumiem.

Saistībā ar pārējām direktīvām Plūdu direktīvā ir noteikts, ka „(…) sākotnējo plūdu riska 
novērtējumu, iespējamo plūdu postījumu vietu kartes, plūdu riska kartes un plūdu riska 
pārvaldības plānus dalībvalstis dara pieejamus sabiedrībai.” Ņemot vērā lūgumraksta 
iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija nevar konstatēt, ka Polijas atbildīgās iestādes nav 
pildījušas savus pienākumus atbilstoši minētajai direktīvai.

Ūdens pamatdirektīvā ir arī paredzēta sabiedriskā apspriešana par Upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu (RMBP) sagatavošanas procesu. Tomēr, ņemot vērā lūgumraksta 
iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija nevar konstatēt, ka Polijas atbildīgās iestādes nav 
pildījušas savus pienākumus sabiedriskās apspriešanas jomā atbilstoši minētajai direktīvai. 
Starp citu, ir jānorāda, ka Komisija pašlaik veic RBMP, tostarp Polijas atbildīgo iestāžu 
sagatavoto plānu, horizontālo izvērtējumu. 

Par iespējamiem IVN direktīvas pārkāpumiem saistībā ar ceļu rekonstrukciju

Komisija norāda, ka saistībā ar Strazacka ielas rekonstrukcijas projektu var piemērot 
Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu 
(IVN direktīva).

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 

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
2 OV L 26, 28.1.2012., 1. lpp.
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ietekme, inter alia, to rakstura, izmēra vai atrašanās vietas dēļ, pakļauj novērtējumam 
attiecībā uz to ietekmi”.

Ielas rekonstrukciju var kvalificēt kā vienu no direktīvas II pielikuma 10. punkta 
e) apakšpunktā minētajiem projektiem: „ceļu, ostu būve, to skaitā zvejniecības ostu būve 
(projekti, kas nav iekļauti I pielikumā)”, bet saskaņā ar II pielikuma 13. punkta pirmo 
ievilkumu — „jebkādas izmaiņas vai papildinājumi projektos, kas uzskaitīti I vai (...) 
[II] pielikumā, kas jau ir apstiprināti, paveikti vai ir veikšanas procesā un kam var būt 
būtiska negatīva ietekme uz vidi.”

Saskaņā ar direktīvas 4. panta 2. punktu attiecībā uz II pielikumā minētajiem projektiem 
dalībvalstis nolemj, vai projekts jānovērtē saskaņā ar direktīvas 5.–10. pantu, izmantojot katra 
gadījuma pārbaudes vai dalībvalsts noteiktos limitus vai kritērijus, ņemot vērā III pielikumā 
un IVN direktīvā minētos kritērijus. Ja šādas analīzes (pārbaudes) rezultātā konstatē, ka 
projektam var būt būtiska ietekme uz vidi, pirms projekta atļaujas izsniegšanas ir jāveic 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. IVN procedūra, inter alia, paredz sagatavot vides 
pārskatu un novērtēt projekta tiešu ietekmi un jebkādu tā netiešu, sekundāru, kopīgu, 
īstermiņa, vidēji ilga termiņa un ilgtermiņa, pastāvīgu un pagaidu, pozitīvu un negatīvu 
ietekmi uz vidi, kā arī sabiedrības informēšanas un sabiedriskās apspriešanas procedūru.

Jo īpaši IVN direktīvas 6. pants attiecas uz sabiedrības informēšanu un sabiedrisko 
apspriešanu. 6. panta 2. punktā ir teikts, ka „pēc iespējas agrīnākā stadijā ar vidi saistītā 
lēmuma pieņemšanas procedūrā, kas minēta 2. panta 2. punktā, un vēlākais, tiklīdz pamatoti 
iespējams šādu informāciju sniegt, sabiedrībai sniedz informāciju (ar publisku paziņojumu 
vai citā piemērotā veidā, piemēram, elektroniskajos sabiedrības saziņas līdzekļos, ja tie ir 
pieejami) šādos jautājumos: a) lūgums piešķirt attīstības piekrišanu; b) tas, ka uz konkrēto 
projektu attiecas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un, attiecīgā gadījumā, šīs 
direktīvas 7. pants; c) sīkāka informācija par kompetentajām iestādēm, kas atbild par lēmuma 
pieņemšanu un kurās var saņemt attiecīgu informāciju, un kam var iesniegt atsauksmes vai 
jautājumus, kā arī atsauksmju vai jautājumu iesniegšanas termiņš; d) iespējamo lēmumu 
būtība vai — ja iespējams tikai viens lēmums — lēmuma projekts; e) norāde uz tās 
informācijas pieejamību, kas savākta, ievērojot 5. pantu; f) norāde uz attiecīgās informācijas 
pieejamības laiku, vietu un veidu; g) sīkāka informācija par tiem pasākumiem sabiedrības 
līdzdalībai, kas veikti saskaņā ar šā panta 5. punktu.” Un saskaņā ar 6. panta 4. punktu 
„attiecīgajai sabiedrības daļai laikus dod reālas iespējas piedalīties vides lēmumu 
pieņemšanas procedūrā, kas minēta 2. panta 2. punktā, un tālab tai ir tiesības sniegt 
atsauksmes un paust viedokļus kompetentajai iestādei, kamēr vēl tiek izskatītas visas iespējas 
un nav pieņemts lēmums attiecībā uz attīstības piekrišanas piešķiršanas lūgumu.”

Ņemot vērā ierobežoto informāciju, ko sniedza lūgumraksta iesniedzējs, Komisija nevar 
konstatēt, vai saistībā ar minēto projektu Polijas atbildīgās iestādes ir pārkāpušas IVN 
direktīvas nosacījumus, tostarp nosacījumus par sabiedrības informēšanu un sabiedrisko 
apspriešanu.

Par iespējamiem IVN direktīvas pārkāpumiem saistībā ar irigācijas pasākumiem

Komisija norāda, ka IVN direktīva var attiekties arī uz lūgumraksta iesniedzēja minētajiem 
irigācijas pasākumiem, jo, iespējams, tie ietilpst direktīvas („to iekšzemes ūdensceļu būve, kas 
nav iekļauti I pielikumā; kanalizācijas un plūdu novēršanas darbi”) II pielikuma 10. punkta 
f) apakšpunkta piemērošanas jomā.
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Tomēr, ņemot vērā sniegto informāciju, Komisija nevar noteikt, vai IVN direktīva attiecas uz 
lūgumraksta iesniedzēja minētajiem irigācijas projektiem.

Par mangāna pieļaujamā līmeņa pārsniegšanu dzeramajā ūdenī

Komisija norāda, ka Padomes Direktīvu 98/83/EK1 par dzeramā ūdens kvalitāti var 
attiecināt uz lūgumraksta iesniedzēja jautājumu par mangāna pieļaujamā līmeņa 
pārsniegšanu. Saskaņā ar minētās direktīvas 4. panta 1. punktu „dalībvalstis pilda 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka dzeramais ūdens ir pilnvērtīgs un tīrs. Šīs 
direktīvas minimālo prasību izpildei dzeramais ūdens uzskatāms par pilnvērtīgu un tīru, ja: 
a) tajā nav nekādu mikroorganismu un parazītu un nekādu vielu, kas noteiktā skaitā vai 
koncentrācijā potenciāli var apdraudēt cilvēku veselību, un b) tas atbilst minimālajām 
prasībām, kas noteiktas I pielikuma A un B daļā.”
Jānorāda, ka mangāns nav iekļauts I pielikuma A un B daļā minētajā ķīmisko parametru 
sarakstā. Tomēr tas ir minēts I pielikuma C daļā, kur saskaņā ar direktīvas 5. pantu 
noteiktas vērtības, kas ir spēkā tikai pārraudzības nolūkā un tāpēc, lai izpildītu direktīvas 
8. pantā noteiktās saistības par korektīvu rīcību un lietošanas ierobežojumiem. Saskaņā ar 
direktīvas 8. panta 1. punktu 5. pantā noteikto parametru vērtību neatbilstības ir 
nekavējoties jāizpēta, lai noteiktu cēloni. Turklāt 8. panta 2. punktā ir noteikts, ka gadījumā, 
ja dzeramais ūdens neatbilst 5. pantā minētajām parametru vērtībām, attiecīgās dalībvalstis 
gādā, lai iespējami drīz tiktu veikta vajadzīgā korektīvā rīcība, kas atjauno tā kvalitāti.
8. panta 6. punktā paredzēts, ka, ja nav ievērotas parametru vērtības vai I pielikuma C daļā 
minētie tehniskie noteikumi, dalībvalstis lemj par to, vai neievērošana apdraud cilvēku 
veselību. Dalībvalstīm ir arī jāveic korektīva rīcība, vajadzības gadījumā atjaunojot ūdens 
kvalitāti, lai aizsargātu cilvēku veselību. Direktīvas 8. panta 7. punktā arī noteikta prasība, 
ka korektīvas rīcības gadījumos patērētājiem par to tiek paziņots, izņemot gadījumus, kad 
kompetentās iestādes uzskata neatbilstību parametru vērtībām par niecīgu.
Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, ir jānorāda, ka ūdensapgādes un 
notekūdeņu apstrādes uzņēmums, kas ir atbildīgs par ūdensapgādi Siedlice teritorijā, 
paziņoja patērētājiem par neatbilstību mangāna parametru vērtībām, kas radās pēc tam, kad 
tika pārtraukta ūdensapgādes sistēmas darbība, un norādīja, ka minētās neatbilstības ir 
niecīgas. Turklāt ūdensapgādes un notekūdeņu apstrādes uzņēmums norādīja, ka 
attiecīgajiem patērētājiem ūdensapgāde tikusi nodrošināta uzreiz pēc tam, kad tika 
pārtraukta ūdensapgādes sistēmas darbība, un ka dzeramā ūdens kvalitāte neapdraud 
cilvēku veselību un tiek regulāri pārbaudīta. Tāpēc, ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja 
iesniegtos dokumentus, var secināt, ka direktīvas 8. panta prasības nav pārkāptas. Tāpēc, 
ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, var secināt, ka bojājumus 
veiksmīgi novērsa pēc diviem mēnešiem un ka patērētāji tika atbilstoši informēti (tostarp, 
norādot iemeslus tam, kāpēc agrāk neveica remontdarbus, kas bija vajadzīgi pēc 
spēcīgajiem plūdiem attiecīgajā teritorijā). Līdz ar to, ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja 
sniegto informāciju, nevar konstatēt Dzeramā ūdens direktīvas prasību pārkāpumus.

Par vides piesārņojumu, ar celtniecību saistībām nelaimēm un hidroloģiskām pārmaiņām 
Deszczno un Zakanale teritorijā
                                               
1 OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.
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Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka dažu (nenoteiktu) ieguldījumu izmantošanas gaitā tika 
pieņemti (nenoteikti) lēmumi, kas radīja vides piesārņojumu, kā arī ar celtniecību saistītas 
nelaimes un hidroloģiskas pārmaiņas Deszczno un Zakanale teritorijā.

Komisija norāda, ka, ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija nevar 
konstatēt ES vides tiesību aktu piemērojamību attiecībā uz šiem gadījumiem.

Par ES nepietiekamu kontroli saistībā ar ieguldījumiem

Visām par ES līdzekļiem līdzfinansētām darbībām ir jāatbilst ES tiesību aktiem. Saskaņā ar 
9. panta 5. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus 
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, fondu 
finansētām darbībām ir jāatbilst Līgumam un saskaņā ar to pieņemtajiem tiesību aktiem. 
Jānorāda, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2010 Komisija 
izvērtē tikai „lielos projektus”, kuru kopējās izmaksas pārsniedz EUR 50 miljonus. Pirms 
Komisija pieņem lēmumu par finansiāla atbalsta piešķiršanu, Komisijas dienesti, ņemot vērā 
dalībvalstu iesniegtos dokumentus, apliecina to atbilstību vides direktīvām. Bet visiem 
pārējiem projektiem (piemēram, projektiem, kuru kopējās izmaksas ir mazākas par 
EUR 50 miljoniem) novērtējumu par atbilstību ES acquis veic dalībvalsts.

Ir svarīgi norādīt, ka projektus ar ES līdzfinansējumu īsteno Komisijas un dalībvalsts dalītā 
pārvaldībā. Saskaņā ar dalītās pārvaldības principu, ko izmanto ES kohēzijas politikas 
pārvaldībā, dalībvalstis ir atbildīgas par programmu īstenošanu uz vietas. Tas attiecas arī uz 
projektu atlasi un īstenošanu. Darbības programmu īstenošanas laikā vadošajai iestādei ir 
jāziņo Komisijas dienestiem, kas savukārt var pārraudzīt šo projektu īstenošanu un kura rīcībā 
ir vajadzīgie instrumenti. Plānošanas perioda beigās dalībvalstīm ir jānosūta Komisijai 
galīgais ziņojums par darbības programmas īstenošanu.

Par lūgumraksta iesniedzēja līgumu ES iestādēm izveidot tiesisko regulējumu par koku 
stādīšanu grāvju malās

Galveno ES tiesību aktu ūdens jomā, proti, Ūdens pamatdirektīvas un Plūdu direktīvas, 
pamatā ir pieeja, kas paredz izveidot regulējumu Eiropas līmenī, vienlaikus ļaujot 
dalībvalstīm šā regulējuma ietvaros izstrādāt savus detalizētus noteikumus. Pašlaik Komisija 
neplāno izstrādāt speciālus tiesību aktus saistībā ar koku stādīšanu grāvju malās, jo uzskata, 
ka arī turpmāk šim jautājumam ir jāpaliek dalībvalstu ziņā.

Secinājumi

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija nekonstatē ES vides 
tiesību pārkāpumu. Turklāt Komisija pašlaik neplāno izstrādāt speciālus tiesību aktus saistībā 
ar koku stādīšanu grāvju malās.


