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Temats: Lūgumraksts Nr. 0534/2005, ko Aghancon Concerned Residents Association
vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais Bob Higgins, par nelikumīgi 
uzbūvētas kokzāģētavas ietekmi uz vidi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksts attiecas uz, iespējams, nelikumīgi uzceltas kokzāģētavas negatīvo ietekmi uz 
vidi. Lūgumraksta iesniedzējs arī iebilst pret attiecīgo Īrijas iestāžu darbību un bezdarbību, 
kuras nav veikušas ietekmes uz vidi novērtējumu un nav informējušas vietējās struktūras par 
iespējamu upju un aku piesārņojumu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka kokzāģētavas 
darbība ir pretrunā ar ES Dzeramā ūdens direktīvu un Atkritumu pamatdirektīvu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 7. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 10. oktobrī

Lūgumraksta iesniedzējs ir nobažījies par koksnes pārstrādes rūpnīcas, kas atrodas Līpkāslā, 
Roskreā, Ofalijas grāfistē Īrijā, ietekmi uz vidi. Rūpnīca tika uzbūvēta 20. gadsimta 90. gadu 
vidū bez projekta attīstības atļaujas. Vietējās un citas iestādes nav veikušas nekādus efektīvus 
īstenošanas pasākumus, lai kavētu nelikumīgo būvniecību, kas izraisīja zemes un gruntsūdeņu 
ķīmisku piesārņojumu ar hromu.

Komisija ir informēta par šo rūpnīcu saistībā ar iepriekšējo sūdzības šajā jautājumā. Rūpnīca 
ir pārstrādājusi koksni, izmantojot toksiskas vielas — kreozotu un aizsardzības līdzekli, kura 
sastāvā ir varš, hroms un arsēns. Īrijas Vides aizsardzības aģentūra 2004. gada ziņojumā 
apstiprināja, ka zeme, gruntsūdeņi un privātas akas ir būtiski piesārņotas, nepareizi rīkojoties 
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ar aizsardzības līdzekli, kura sastāvā ir varš, hroms un arsēns.

Komisija ir minējusi šo rūpnīcu lietā pret Īriju1, kas ir nesen nosūtīta Eiropas Kopienu Tiesai, 
saistībā ar Direktīvu 85/337/EEK2 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (IVN direktīva), kurā izdarīti grozījumi ar Direktīvu 97/11/EK3. Šajā gadījumā 
Komisija iebilda attiecībā uz

 Īrijas iestāžu interpretāciju, saskaņā ar kuru direktīva neuzliek par pienākumu 
dalībvalstīm nodrošināt, ka pirms projekta veikšanas ir nepieciešama piekrišana 
būvniecībai (Īrijas gadījumā „plānošanas atļauja”);

 Īrijas tiesību aktu noteikumiem, kas ļauj būvniecības uzņēmumiem ievērot IVN 
prasības, iesniedzot iesniegumu saglabāt jau pilnībā vai daļēji uzceltās būves;

 Īrijas tiesību aktu īstenošanas noteikumu un Īrijas iestāžu īstenošanas prakšu atbilstību, 
kas attiecas uz atturēšanu no nelikumīgas būvniecības.

Komisija apgalvoja, ka direktīva prasa dalībvalstīm izskatīt projektus attiecībā uz IVN 
nepieciešamību un attiecīgā gadījumā veikt IVN, un sniegt piekrišanu būvniecībai, pirms tā 
tiek uzsākta. Tādējādi pēc iepriekšējas pienācīgas pārbaudes veikšanas neradīsies kaitējums, 
un tiks nodrošināta direktīvā paredzētā profilaktiskā ietekme.

Īrija iebilda, ka saglabāšanas atļaujas izmantošana ir izņēmuma gadījums, ka īstenošanas 
noteikumi un prakse ir noturīgi un ka saglabāšanas atļaujas iespējamība nav šķērslis 
īstenošanas pasākumiem. Komisija ir minējusi vairākus piemērus, tostarp attiecībā uz koksnes
pārstrādes rūpnīcu, lai norādītu, ka īstenošanas pasākumi nav skaidri noteikti un ka praksē tie 
netiek īstenoti, ja ir iesniegti pieteikumi saglabāt nelikumīgi uzceltas būves. Tā norādīja, ka 
šajā gadījumā vietējā iestāde vairākus gadus nav efektīvi rīkojusies, lai sodītu par plānošanas 
atļaujas trūkumu. Turklāt Īrijas Augstākā tiesa regulāri atlika tiesvedību, ko uzsāka vietējie 
iedzīvotāji, lai tiktu izdots izpildraksts pret rūpnīcu, tajā pašā laikā Īrijas plānošanas iestādes 
izskatīja pieteikumu saglabāt rūpnīcu. Kad pirmais pieteikums saglabāt rūpnīcu tika noraidīts, 
būvniecības uzņēmums iesniedza otro pieteikumu, un procedūru attiecībā uz tiesas 
izpildraksta izdošanu turpināja atlikt.

Komisija veic vispārēkis pasākumus pret Īriju, lai nodrošinātu direktīvas stingrāku 
interpretāciju un pašu stingrāko pieeju neatļautai projektu īstenošanai. Daļa no iesniegtajiem 
pierādījumiem attiecas uz šo koksnes pārstrādes rūpnīcu.

Spriedums pēc pasludināšanas lūgumraksta iesniedzējam būs pieejams Tiesas tīmekļa vietnē 
(http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm).

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā

Komisija jau ir informējusi komiteju, ka tā ir minējusi šo rūpnīcu lietā pret Īriju4, kas ir nesen 

                                               
1 C-215/06, Komisija pret Īriju.
2 OV L 175, 5.7.1985.
3 OV L 73, 14.3.1997.
4 C-215/06, Komisija pret Īriju.
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nosūtīta Eiropas Kopienu Tiesai, saistībā ar Direktīvu 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN direktīvu), kurā grozījumi izdarīti ar 
Direktīvu 97/11/EK2.

Komisija iebilda attiecībā uz
 Īrijas iestāžu interpretāciju, saskaņā ar kuru IVN direktīva neuzliek par pienākumu 

dalībvalstīm nodrošināt, ka pirms projekta veikšanas ir nepieciešama piekrišana 
būvniecībai (Īrijas gadījumā „plānošanas atļauja”);

 Īrijas tiesību aktu noteikumiem, kas ļauj būvniecības uzņēmumiem ievērot IVN 
prasības, iesniedzot iesniegumu saglabāt jau pilnībā vai daļēji uzceltās būves;

 Īrijas tiesību aktu īstenošanas noteikumu un Īrijas iestāžu īstenošanas prakšu atbilstību, 
kas attiecas uz atturēšanu no nelikumīgas būvniecības.

Tiesa 2008. gada 3. jūlijā pasludināja spriedumu par labu Komisijai, pamatojoties uz to, ka 
attiecīgie Īrijas tiesību akti neatbilst IVN direktīvai.

Lūgumraksta iesniedzējs var iepazīties ar spriedumu Tiesas tīmekļa vietnē 
(http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm).

Komisija pēc tam saņēma informāciju no Īrijas iestādēm par veiktajiem pasākumiem, lai 
izpildītu spriedumu. Tās norādīja, ka Īrija ir paredzējusi grozīt tiesību aktus plānošanas jomā, 
lai nodrošinātu atbilstību. Tomēr līdz šim brīdim nepieciešamie tiesību akti nav pieņemti, vai 
paziņoti.

Faktorus, kas bija par iemeslu īstenošanas pasākumu trūkumam Īrijā attiecībā uz kokzāģētavu, 
t. i., noteikumus par piekrišanu ar atpakaļejošu spēku un neatļautas būvniecības ietekmes uz 
vidi novērtējumu Komisija veiksmīgi apstrīdēja Eiropas Kopienu Tiesā. Uzskatot, ka 
attiecīgie Īrijas tiesību akti neatbilst Direktīvai 85/337/EEK, Tiesa nolēma, ka nav lietderīgi 
spriest par atsevišķiem projektiem, ko minējusi Komisija, tostarp attiecībā uz kokzāģētavu.

Komisija turpina izskatīt jautājumu par piekrišanu ar atpakaļejošu spēku, lai nodrošinātu, ka 
Īrija veic visas nepieciešamās izmaiņas tiesību aktos.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī

Papildinot iepriekšējo atjaunināto paziņojumu, Komisija ziņo, ka turpina izskatīt jautājumu 
par atļaujas piešķiršanu ar atpakaļejošu spēku, lai nodrošinātu, ka Īrija veic nepieciešamos 
tiesību aktu grozījumus.

Komisija atkārtoti norāda, ka noteicošie faktori, kas bija pamatā Īrijas bezdarbībai attiecībā uz 
šo lūgumrakstu, t. i. atļaujas piešķiršana ar atpakaļejošu spēku un ietekmes uz vidi 
novērtējuma veikšana neatļautiem projektiem, tika nosūtīti izskatīšanai Eiropas Kopienu tiesai 
lietā pret Īriju3 saistībā ar Direktīvu 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu 

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985.
2 OV L 73, 14.3.1997.
3 C-215/06, Komisija pret Īriju.
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ietekmes uz vidi novērtējumu („IVN direktīva”), kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK2.

2008. gada 3. jūlijā Tiesa pasludināja Komisijai labvēlīgu spriedumu, pamatojoties uz to, ka 
attiecīgie Īrijas tiesību akti nebija saskaņoti ar IVN direktīvu. Tā kā Tiesa nolēma, ka Īrijas 
tiesību akti ir nepilnīgi, tā uzskatīja, ka nav nepieciešams atsevišķi izskatīt Komisijas 
norādītās lietas.

Pēc sprieduma pasludināšanas Komisija no Īrijas varas iestādēm lūdza informāciju par 
pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu spriedumu. Īrijas varas iestādes iesniedza tiesību aktu 
projektu, kas paredzēts tiesas spriedumā norādīto jautājumu risināšanai, tomēr pašreiz 
Komisija neuzskata, ka šie likumdošanas pasākumi ir adekvāti un tādēļ ir uzsākusi tiesvedību 
saskaņā ar Līguma par ES darbību 260. pantu. Komisija turpinās veikt nepieciešamos 
tiesiskos pasākumus, lai nodrošinātu sprieduma izpildi.

6. Komisijas papildu atbilde (REV. IV), kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Pēc jaunākā Komisijas paziņojuma Īrija ir pieņēmusi jaunus tiesību aktus, kas izstrādāti, lai 
novērstu pārkāpumus, kurus Tiesa konstatējusi, pieņemot spriedumu lietā C-215/06. Īrija 
2010. gada jūlijā pieņēma likumu par projektu plānošanu un attīstību (2010. gada grozījumu 
akts).

Likuma 2010. gada redakcijā vairs nav paredzēta iespēja piešķirt legalizācijas atļauju, bet gan 
noteikta alternatīva apstiprināšanas kārtība. Komisija 2011. gada 12. oktobrī tika informēta 
par pirmajiem tiesību aktiem, kas nepieciešami, lai stātos spēkā attiecīgie 2010. gada likuma 
panti, un ar tiem saistītie normatīvie akti. Pašlaik tiek veikta šo tiesību aktu analīze.

Tiek veikti arī pasākumi, lai šo konkrēto lietu atrisinātu Derrybrien lietas kontekstā. Turklāt 
šajā lietā pieņemtais Tiesas spriedums attiecas arī uz izpildes jautājumiem.  Izpildes ziņā ar 
tiesību aktu pieņemšanu vien šī lieta netiks atrisināta.

Komisija turpina apspriest ar Īrijas varas iestādēm jaunos tiesību aktus un izpildes jautājumus 
nolūkā panākt pilnīgu atbilstību Tiesas nolēmumam.

7. Komisijas papildu atbilde (REV V), kas saņemta 2013. gada 28. jūnijā 

Komisijas komentāri

Kopš Komisijas pēdējā paziņojuma Īrija ir veikusi būtiskus pasākumus, lai īstenotu 
2010. gada jūlijā pieņemto tiesību aktu, kas stājās spēkā 2011. gada rudenī. Komisija ir 
pabeigusi savu novērtējumu.
2000. gada Likuma par plānošanu un attīstību grozījumos (turpmāk „Likums”) un īstenošanas 
regulās likvidēta iespēja panākt atbilstību prasībai par ietekmes uz vidi novērtējumu, ja 
projektu izstrāde ir uzsākta bez atļaujas saņemšanas. Tas nozīmē, ka 
Direktīvas 2011/92/ES3par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu 

                                                                                                                                                  
1 OV L 175, 5.7.1985.
2 OV L 73, 14.3.1997.
3 OV L 26, 28.1.2012., 1. lpp.
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I un II pielikumā uzskaitīto projektu kategorijas izstrāde, kas uzsākta bez atbilstīgas atļaujas 
saņemšanas, jāuzskata par neatļautu izstrādi, un tā nav tiesīga saņemt legalizācijas atļauju. 
Plānošanas iestādēm jāatsaka lūgums piešķirt legalizāciju atļauju un jāveic īstenošanas 
pasākumi attiecībā uz neatļautu izstrādi. Neatļautas izstrādes legalizācija tagad ir iespējama 
tikai divos gadījumos. Pirmkārt, legalizācijas atļauja joprojām ir pieejama tikai plāniem un 
projektiem, kas atrodas ārpus IVN direktīvas piemērošanas jomas, un tāpēc tā pilnībā ir 
dalībvalsts kompetencē. Otrkārt, atbilstīgi Eiropas Tiesas spriedumam, proti, lietas C-215/06 
Komisija pret Īriju 61. punktam, legalizācijas atļauja būtu saglabājama kā iespēja ārkārtējos 
apstākļos. Īrija šo iespēju ir noteikusi ar jaunu alternatīvas atļaujas procedūru (Likuma 
XA daļa), kuru piemērojot, daži projekti ārkārtējos apstākļos var tikt legalizēti. Alternatīvās 
atļaujas procedūra paredz arī noteikumus par sabiedrības līdzdalību jebkurā alternatīvās 
atļaujas piemērošanas un koriģējoša vides ietekmes paziņojuma gadījumā.

Papildus samazinātajai iespējai iegūt legalizācijas atļauju neatļautas izstrādes legalizēšanai 
Īrija ir veikusi vairākus stratēģiskus politiskus un tiesību pasākumus, lai uzlabotu plānošanas 
izpildi. Pirmkārt, saskaņā ar Likuma 153. sadaļas grozījumiem plānošanas iestādēm šobrīd ir 
noteikts pienākums sniegt paziņojumu par izpildi vai pieprasīt aizliegumu, ja ir notikusi 
neatļauta izstrāde un izstrādātājs nav atbildējis plānošanas iestādēm pieņemamā veidā. 
Otrkārt, mājokļu un plānošanas ministrs 2013. gada 10. maijā izdeva Ministrijas politikas 
direktīvu par plānošanas izpildi saskaņā ar Likuma 29. sadaļu  Direktīva plānošanas iestādēm 
norāda virzienus saistībā ar vajadzīgajiem izpildes resursiem, plānošanu, uzraudzību un 
prioritātēm. Viena no izpildes prioritātēm ir liela mēroga neatļauta izstrāde vai īstenošanas 
lietas, kurās projektu izstrādei būtu bijis nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu, 
ietekmes uz vidi novērtējuma pārbaudi vai arī atbilstīgu novērtējumu saskaņā ar 1992. gada 
21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību1

Treškārt, 2012. gada novembrī ministrs izdeva arī divus norāžu materiālus,2lai informētu 
sabiedrību par plānojuma izpildi Īrijā, cita starpā skaidrojot, kā iesaistīties izpildes sistēmā, 
proti, norādes materiālu par izpildes procesu plānošanu un par to, kā iesniegt sūdzības. 
Secinājums

Komisija uzskata, ka jaunie likumā paredzētie noteikumi risina situāciju, ko lūgumraksta 
iesniedzējs ir iesniedzis izskatīšanai, un novērš tās atkārtošanos.

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
2 http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/.


