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Temats: Temats: Lūgumraksts Nr. 1152/2018, ko iesniedza Ungārijas 
valstspiederīgais Ferenc Tibor Zsák, par iespējamu vides aizsardzības un 
dabas aizsardzības pasākumu samazināšanos Ungārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par iespējamu sistemātisku un nolaidīgu vides aizsardzības 
likumdošanas un iestāžu sistēmas pasliktināšanos Ungārijā. Viņš sniedz detalizētu pārskatu par 
dažādiem faktoriem, kas, viņaprāt, ir sekmējuši vides aizsardzības un dabas aizsardzības 
pasākumu samazināšanos viņa valstī, un apgalvo, ka Ungārija nespēj sasniegt ES 7. vides 
rīcības programmā (VRP) noteiktos mērķus vai pildīt savus pienākumus saskaņā ar 
Direktīvu 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību un Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras aizsardzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 19. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 28. aprīlī

Lūgumraksts

Lūgumraksts attiecas uz iespējamu sistemātisku un nolaidīgu vides aizsardzības likumdošanas 
un iestāžu sistēmas pasliktināšanos Ungārijā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 2018. gadā 
paziņotā Ungārijas valdības reorganizācija ir novedusi pie darbaspēka samazināšanās vides 
pārvaldībā un dabas parku apsaimniekošanā — tiktāl, ka tas traucē Ungārijai sasniegt ES 
7. vides rīcības programmā (VRP) noteiktos mērķus vai pildīt savus pienākumus saskaņā ar 
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Direktīvu 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību1 un Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas faunas un floras aizsardzību2. 

Komisijas apsvērumi

Komisija piekrīt, ka ir svarīgi saglabāt dalībvalstīs pēc iespējas augstāku vides pārvaldības 
kvalitāti. Tajā pašā laikā dalībvalstīm ir ekskluzīva kompetence attiecībā uz savu ministriju un 
departamentu organizāciju. Nav juridiska pamata noteikt dalībvalstīm īpašas prasības saglabāt 
noteiktu personāla līmeni, kas nodarbojas ar vides jautājumiem. 

Tajā pašā laikā Komisija pilnībā atzīst, cik svarīga nozīme ir atbilstošām spējām dalībvalstīs, 
lai piemērotu un izpildītu ES tiesību aktus. Šajā nolūkā Komisija cieši uzrauga ES tiesību aktu 
īstenošanu visās dalībvalstīs, tostarp Ungārijā, lai nodrošinātu, ka tiek ievērots ES vides acquis.

Šajā sakarā Komisija regulāri publicē vides politikas īstenošanas pārskatu (EIR), ar kura 
palīdzību arī tiek sniegta analīze par vides tiesību aktu īstenošanu un vides politikas pārvaldību 
dalībvalstīs. EIR ir norādīts, ka vides tiesību aktu īstenošanā ES, valstu, reģionālā un vietējā 
līmenī iesaistītajiem ir nepieciešamas zināšanas, instrumenti un spējas, lai nodrošinātu, ka 
tiesību akti un izpildes procesa pārvaldība sniedz paredzētos ieguvumus. 

Administratīvās spējas kalpo kā līdzeklis, lai nodrošinātu vides politikas īstenošanu, un 
administratīvo spēju vājināšanos varēja arī atspoguļot Ungārijas sniegums ES tiesību aktu 
īstenošanā, par ko liecina pret valsti uzsākto pārkāpumu lietu skaits.

Lai uzsvērtu jautājuma nozīmīgumu, Komisija sazinājās ar Ungārijas administrāciju drīz pēc 
tam, kad tika paziņots par pārstrukturēšanu. Lai iegūtu sīkāku informāciju par administratīvo 
reformu, notika vairākas šādas viedokļu apmaiņas, tostarp viedokļu apmaiņas par pakalpojumu 
līmeni, vides tiesību aktu paketei veltīta sanāksmi, kas notika 2019. gada jūlijā, un Dabas 
dialogs, kas notika 2020. gada janvārī. Konkrēti, Dabas dialogā Ungārijas iestādes informēja, 
ka Nacionālo parku (NP) direktorātos pašlaik strādā 1400 darbinieku, šim skaitlim divkārt 
pārsniedzot 2010. gada personāla apmēru, savukārt šo organizāciju budžets ir palielinājies 
četras reizes. Iestādes arī atsaucās uz notiekošajiem un plānotajiem LIFE3 projektiem, tostarp 
integrēto dabas projektu, kam būtu jāuzlabo iestāžu spējas personāla ziņā.

Secinājums

Komisija piekrīt, ka ir svarīgi saglabāt dalībvalstīs pēc iespējas augstāku vides pārvaldības 
kvalitāti. Tomēr nav juridiska pamata noteikt dalībvalstīm īpašas prasības saglabāt noteiktu 
personāla līmeni, kas nodarbojas ar vides jautājumiem. Tāpēc Komisija nevar apstrīdēt 
administratīvo spēju samazināšanu kā tādu. 

Tajā pašā laikā administratīvās spējas kalpo arī kā līdzeklis, lai nodrošinātu vides politikas 
īstenošanu dalībvalstīs, un Komisija to cieši uzrauga. 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris ) par savvaļas putnu 
aizsardzību, OV L 20, 26.1.2010., 7.–25. lpp.
2 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu un savvaļas floras un faunas 
aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
3 Programma LIFE ir ES vides un klimata pasākumu finansēšanas instruments.
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Otrais EIR, kas publicēts 2019. gada pavasarī, atspoguļo vides pārvaldības attīstību Ungārijā4, 
kas ir iekļauta arī iepriekšējās un turpmākajās diskusijās ar Ungārijas iestādēm.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 23. novembrī

Komisijas apsvērumi

Atbildot uz Komisijas apsvērumiem, lūgumraksta iesniedzējs atkārtoti pauž bažas par vides 
aizsardzības tiesiskā un institucionālā satvara pasliktināšanos Ungārijā un sistēmisku Direktīvas 
2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību5 un Padomes Direktīvas 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību6 pārkāpumu.

Kā pamatoti uzsver lūgumraksta iesniedzējs, Komisijai nav juridiska pamata noteikt 
dalībvalstīm īpašas prasības attiecībā uz noteikta personāla līmeņa saglabāšanu vides 
jautājumos.

Līgumos Komisijai ir noteikts pienākums uzraudzīt, lai pareizi būtu piemēroti gan paši Līgumi, 
gan visi Līgumu īstenošanai pieņemtie lēmumi (sekundārie tiesību akti). Šādi Komisija pilda 
savu “Līgumu sargātājas” funkciju. 

Komisijai kā Līgumu sargātājai ir pienākums uzraudzīt, kā dalībvalstis īsteno ES tiesību aktus, 
ko savukārt kontrolē Eiropas Savienības Tiesa, un nodrošināt, lai dalībvalstu tiesību akti un 
prakse tiem atbilstu.

Šajā lomā Komisija ir pilnvarota rīkoties pēc sava ieskata, lemjot par to, vai un kad sākt 
pienākumu neizpildes procedūru vai nodot lietu Eiropas Savienības Tiesai. Komisija prioritārā 
kārtā izmeklē gadījumus, kad dalībvalstis nav paziņojušas par transponēšanas pasākumiem vai 
ar šiem pasākumiem nav pareizi transponētas direktīvas; ja dalībvalstis nav izpildījušas Eiropas 
Savienības Tiesas spriedumu, kā minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
260. panta 2. punktā; vai ja tās ir nodarījušas nopietnu kaitējumu ES finanšu interesēm vai 
pārkāpušas ES ekskluzīvās pilnvaras, kas minētas LESD 2. panta 1. punktā, to lasot saistībā ar 
LESD 3. pantu.

Šajā ziņā būtu jāatgādina, ka uz Komisiju gulstas pierādīšanas pienākums, tāpēc tā nevar 
rīkoties bez pietiekamiem un pamatotiem pierādījumiem, kas liecinātu, ka ir noticis ES vides 
tiesību aktu pārkāpums. Šajā konkrētajā lietā, balstoties uz papildu informāciju, kas saņemta no 
lūgumraksta iesniedzēja, Komisija nevar konstatēt iespējamu ES vides tiesību aktu pārkāpumu, 
jo īpaši, ka tiktu pārkāpta Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību vai Padomes 
Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.

Papildus pārkāpumu izskatīšanai Komisija mudina un palīdz dalībvalstīm uzlabot to spēju 
īstenot ES tiesību aktus un nodrošināt tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai nodrošinātu, ka ES 
tiesību aktu galalietotāji — neatkarīgi no tā, vai tās ir privātpersonas vai uzņēmumi, — var 
pilnībā izmantot savas tiesības. Tas tika darīts saistībā ar Dabas dialogu, kurā Komisija 
pieprasīja, lai Ungārijas iestādes pārskata un attiecīgā gadījumā revidē visu Natura 2000 

4 https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_hu_en.pdf 
5 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu 
aizsardzību OV L 20, 26.1.2010., 7.–25. lpp..
6 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu un savvaļas floras un faunas 
aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.

https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_hu_en.pdf
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teritoriju saglabāšanas mērķus un pasākumus, un atgādināja tām, ka šie mērķi ir jāņem vērā, 
novērtējot projektus. Turklāt īpašos gadījumos Komisija arī pārbauda, vai projektu novērtējums 
patiešām atbilst šim noteikumam.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija šajā posmā nevar turpināt šā jautājuma izskatīšanu. 
Tomēr Komisija saglabās modrību attiecībā uz šiem jautājumiem, uzraugot ES vides tiesību 
aktu piemērošanu Ungārijā.


