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Temats: Lūgumraksts Nr. 0221/2020, ko organizācijas "Schutzgemeinschaft Lengau" 
vārdā iesniedza Austrijas valstspiederīgais Franz Klammler, par ceļa 
būvniecības projektu, kurš apdraud tauriņus, kas aizsargāti saskaņā ar 
Dzīvotņu direktīvu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka attiecībā uz ceļa būvniecības projektu, kas saistīts ar 
federālo ceļu Nr. 147 Augšaustrijā, iestādes ir lēmušas, ka iespējamā ceļa būvniecībai jādara 
pieejams koridors, kas šķērso mitro pļavu apgabalu Lengau pašvaldībā, kur sastopamas 
vairākas tauriņu sugas, kuras aizsargātas saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un ietekmes uz vidi 
novērtējums, ko veica kompetentā iestāde, bija nepilnīgs. Piemēram, veicot novērtējumus, 
nebija pietiekami apsvērtas alternatīvas, turklāt nepareizi tika novērtēta attiecīgu tauriņu sugu 
nozīme.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 3. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Komisijas apsvērumi 

Lūgumraksta iesniedzēja pārstāvētā organizācija ("Schutzgemeinschaft Lengau") 2018. gada 
30. novembrī iesniedza Komisijai sūdzību par šo pašu jautājumu. Sūdzība tika reģistrēta ar 
atsauces numuru CHAP(2018)3866. Pēc sūdzības izskatīšanas Komisija informēja sūdzības 
iesniedzēju, ka saskaņā ar Komisijas paziņojumu "ES tiesību akti: labāki rezultāti līdz ar labāku 
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piemērošanu"1 valsts iestādes un tiesas var labāk izmeklēt konkrētus gadījumus, kas attiecas uz 
ES tiesību aktu varbūtēju nepietiekamu piemērošanu. Tomēr sūdzības iesniedzējs 2019. gada 
12. janvārī, 2019. gada 27. janvārī un 2019. gada 16. augustā iesniedza papildu informāciju 
saistībā ar sūdzību. 

Šajā sakarā jāatzīmē, ka Augšaustrija 2019. gadā ir pieņēmusi Oö. Natur- und 
Landschaftsschutzrechtsnovelle — likumu, ar ko groza Augšaustrijas Dabas aizsardzības 
likumu, lai īstenotu Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu 
pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem2. Jaunais likums 
paredz, ka vides aizsardzības organizācijām ir piekļuve pārskatīšanas procedūrai tiesā. 
Pārskatīšanas procedūra attiecas gan uz lēmumiem, kas skar teritorijas, gan uz lēmumiem, kas 
skar saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu aizsargājamas sugas3. Līdz ar to šķiet, ka lūgumraksta 
iesniedzēja organizācija, ja tā saskaņā ar valsts tiesību aktiem atbilst vides aizsardzības 
organizācijas statusam, var iesniegt prasību kompetentajā administratīvajā tiesā, lai pārbaudītu 
šādu lēmumu likumību. 

Secinājumi

Pēc iesniegtās jaunās informācijas izskatīšanas Komisijas nostāja paliek nemainīga. 
Lūgumrakstā un sūdzībā ir norādīts uz ES tiesību aktu varbūtēju nepietiekamu piemērošanu 
konkrētā gadījumā, bet nav norādīts uz sistēmiskiem trūkumiem Austrijas tiesību sistēmā. 
Tāpēc saskaņā ar iepriekš minēto Komisijas paziņojumu valsts iestādes un tiesas var labāk 
izmeklēt šo gadījumu.

1Komisijas paziņojums "ES tiesību akti: labāki rezultāti līdz ar labāku piemērošanu", OV C 18, 19.1.2017., 
10. lpp.
2 Šie pasākumi tika pieņemti saistībā ar Komisijas pārkāpuma procedūru 2014/4111 pret Austriju par Orhūsas 
konvencijas īstenošanu; šī procedūra vēl turpinās. 
3 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.


