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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1380/2011, ko biedrības Society of Conservationists of Eastern 
Hungary vārdā iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Ferenc Tibor Zsák, par 
Eiropas Komisijas sniegto atzinumu C(2011) 351 par faunas un floras aizsardzību 
saistībā ar izmaiņām Ģēras pilsētas attīstības plānā (Ungārija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Eiropas Komisijas sniegtajā atzinumā [C(2011) 352] 
netika pienācīgi ņemts vērā floras un faunas aizsardzības jautājums Ģēras pilsētā Ungārijā.
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Komisija apstiprināja automobiļu rūpnīcas paplašināšanu.
Šīs paplašināšana iznīcinās retas un aizsargātas augu un dzīvnieku sugas, par kurām Komisija 
programmas LIFE ietvaros 2009. gadā ir iztērējusi vairāk nekā vienu miljonu eiro.
Ieinteresētā persona apgalvo, ka atzinums ir pretrunā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un 
Tiesas judikatūru. Viņš arī norādīja, ka netika pienācīgi izpētītas dažādas alternatīvas rūpnīcas 
paplašināšanas iespējas un ka atzinumā nepamatoti tika dota priekšroka ekonomiskajiem 
kritērijiem. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt un pārskatīt attiecīgo 
atzinumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 23. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 28. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs jau ir tieši kontaktējies ar Komisiju par šo projektu un saskaņā ar 
Regulu 1367/2006 (par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju 
par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu 
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iestādēs saistībā ar vides jautājumiem)1 pieprasījis Komisijai pārskatīt tās atzinumu 
C(2011)351 par Ģēras attīstības plānu. Pieprasījumā lūgumraksta iesniedzējs pauda tos pašus 
apgalvojumus, kā lūgumrakstā — pirms Komisijas atzinuma netika veikta pietiekama 
alternatīvu analīze, projekts apdraudēs Natura 2000 teritorijā veiktā LIFE projekta mērķu 
sasniegšanu. Komisija uz pārskatīšanas pieprasījumu atbildēja ar 2011. gada 14. jūlija vēstuli. 

Atbildot uz lūgumrakstā paustajiem apgalvojumiem, ir jāprecizē sekojošais:

 Komisijas atzinums par izmaiņām Ģēras attīstības plānā bija pamatots uz Ungārijas 
varas iestāžu sniegto informāciju, kā rezultātā Komisija secināja, ka alternatīvu 
izvērtējums ir veikts apmierinoši;

 alternatīvu analīze tika veikta, pamatojoties uz daudziem kritērijiem un daudzās 
iespējamās vietās; pēc šo kritēriju un uzrādīto alternatīvu analīzes Komisija secināja, 
ka nepastāv citas saprātīgas alternatīvas projekta izvietošanai, kā vien teritorijā, kas 
pārklājas ar Natura 2000 teritoriju;

 Ģēras pilsētas attīstības plāna izmaiņas tika pamatotas ar sevišķi svarīgām sabiedrības 
interesēm (kā paskaidrots atzinuma C(2011)351 4.-5. lpp);

 Ungārijas varas iestādes apsolīja īstenot kompensējošu pasākumu kopumu, lai 
kompensētu kaitējumu Natura 2000 teritorijai (minētā atzinuma 5.–6. lpp);

 Komisijas atzinums neietekmēja nekādas atļaujas piešķiršanas procedūras valsts 
līmenī;

 ES tiesību akti par ietekmes uz vidi novērtējumu2 dod iespēju ieinteresētām personām 
piedalīties plānu un projektu apstiprināšanas procesā; ja lūgumraksta iesniedzējam ir 
šaubas par ietekmes novērtējuma kvalitāti, tostarp par citu mazāk kaitējošu alternatīvu 
esamību, šie apsvērumi ir jāpaziņo valsts vides jomas varas iestādēm SVN un IVN 
procedūru laikā; ja viņš pēc tam uzskata, ka viņa komentāri nav ņemti vērā, vai, ka 
ietekmes novērtējums ir bijis nekorekts, attiecīgās valsts un ES tiesību akti paredz 
iespējas pārsūdzēt varas iestāžu lēmumu tiesā.

Attiecībā uz LIFE projektu jāprecizē, ka Komisija ir tikusi informēta, ka izmaiņas Ģēras 
pilsētas attīstības plānā negatīvi ietekmēs LIFE projektu, tādēļ Komisija uzsāka procedūru, lai 
izdarītu grozījumus dotāciju nolīgumā. Process šobrīd ir pabeigts. Komisija ir izdarījusi 
grozījumus dotāciju nolīgumā, pilnībā izslēdzot no projekta to Natura 2000 teritorijas daļu, 
kurā tiks īstenots automobiļu rūpnīcas projekts. Komisija ir iekļāvusi grozītajā līgumā 
vairākus pasākumus un nodrošinājumus, lai nepieļautu, ka LIFE finansējums pārklājas ar 
Audi projekta kompensējošajiem pasākumiem. Šis grozījums stājās spēkā 2012. gada 
20. jūlijā.

Secinājums

Komisija nevar atrast pamatojumu uzskatam, ka Komisijas 2011. gada 25. janvāra atzinums 
C(2011)351 par Ģēras pilsētas attīstības plāna izmaiņām būtu pamatots ar nepietiekamu vai 
                                               
1 OV L 264, 25.9.2006.
2 Direktīva 85/337/EEK, ar grozījumiem, par ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN Direktīva) un 
Direktīva 2001/42/EK par stratēģisko vides novērtējumu (SVN Direktīva). 
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kļūdainu informāciju, tādēļ Komisija neparedz atzinuma pārskatīšanu.


