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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0404/2020, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais(-ā) H. M., 
par ES tiesību aktu, kas attiecas uz Natura 2000 teritorijām, iespējamiem 
pārkāpumiem un par reti sastopamo klinšu ērgļu dzīvotņu apdraudējumu 
Mała Barania kalnu masīvā (Polija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs(-a) vērš uzmanību uz iespējamiem ES tiesiskā regulējuma, kas 
attiecas uz nozīmīgu putnu sugu dzīvotnēm, pārkāpumiem, iezīmējot ātrgaitas autoceļa 
maršrutu Mała Barania kalnu masīvā. Lūgumraksta iesniedzējs(-a) apgalvo, ka saistībā ar šo 
projektu pieņemtajos lēmumos nav ņemti vērā vides aizsardzības faktori, proti, apdraudēto sugu 
dzīvotņu apdraudējums. Provinces vides aizsardzības inspekcijai nosūtītā sūdzība nedeva 
vēlamos rezultātus, jo šī iestāde neveica nekādas pārbaudes uz vietas un savā lēmumā norādīja, 
ka nav nekādu pierādījumu, kas liecinātu, ka ir pārkāpti tiesību akti, kas attiecas uz nozīmīgu 
putnu sugu dzīvotnēm. Turklāt nenotika nekāda apspriešanās ar dabas aizsardzības iestādēm 
vai organizācijām. Lūgumraksta iesniedzējs(-a) atsaucas uz LESD 11. un 13. pantu, kuri 
attiecas uz vides aizsardzību un dzīvnieku labturību un kuri būtu jāņem vērā, dalībvalstīm 
īstenojot ES vides aizsardzības politiku un transporta politiku.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 14. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

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

Piemērojamie ES tiesību akti
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Attiecīgajam projektam varētu būt piemērojami šādi Dzīvotņu direktīvas1 noteikumi. 

6. panta 3. punkts

"Visos plānos vai projektos, kas nav tieši saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās 
apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem varētu būtiski 
ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības 
mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus par ietekmi uz minēto teritoriju, un saskaņā ar 
4. punkta noteikumiem, kompetentā valsts iestāde piekrīt plāna vai projekta īstenošanai tikai 
tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība, un 
vajadzības gadījumā noskaidrojusi plašas sabiedrības viedokli."

6. panta 4. punkts

"Ja, neņemot vērā negatīvu vērtējumu saistībā ar ietekmi uz teritoriju alternatīvu risinājumu 
trūkuma dēļ plāns vai projekts tomēr ir jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā, kas 
ietver arī sociāla un ekonomiska rakstura intereses, tad dalībvalsts veic visus vajadzīgos 
kompensācijas pasākumus, lai nodrošinātu Natura 2000 tīkla kopējās vienotības aizsardzību. 
Dalībvalsts informē Komisiju par pieņemtajiem kompensācijas pasākumiem.

Ja attiecīgajā teritorijā sastopams prioritārs dabiskās dzīvotnes veids un/vai prioritāra suga, tad 
vienīgie pieņemamie argumenti ir tie, kas saistīti ar veselības aizsardzību vai sabiedrības 
drošību, videi primāri svarīgām labvēlīgām pārveidēm vai, pēc Komisijas atzinuma, citām 
sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm."

Lūgumrakstā sniegtā informācija ir ļoti nepilnīga. Nav skaidrs, kā projekts var ietekmēt sugas, 
ko aizsargā ES dabas aizsardzības tiesību akti, un kuras ir attiecīgās Natura 2000 teritorijas. 
Saskaņā ar Komisijai pieejamo informāciju2 šķiet, ka Mała Barania kalnam nav piešķirts 
Natura 2000 teritorijas statuss. Netālu esošajā īpašajā aizsargājamajā teritorijā PLB240002 
Beskid Żywiecki tiešām mitinās klinšu ērgļa populācija, bet projekts, šķiet, atrodas ārpus šīs 
teritorijas. Lūgumraksta iesniedzējs(-a) nesniedz informāciju par to, kādi konkrēti projekta 
aspekti varētu ietekmēt klinšu ērgļa aizsardzību Natura 2000 teritorijās vai ārpus tām.

Turklāt jāatceras, ka par ES tiesību aktu, tostarp Dzīvotņu direktīvas, piemērošanu pirmām 
kārtām ir atbildīgas dalībvalstu iestādes. Valsts tiesību aktos, ar ko transponē ES vides 
direktīvas, ir paredzētas iespējas novērst Natura 2000 teritoriju varbūtēju apdraudējumu valsts 
līmenī.

Secinājumi

Komisija nevar konstatēt ES tiesību aktu pārkāpumu saistībā ar lūgumrakstā minēto ātrgaitas 
autoceļa būvi. Tāpēc Komisija neplāno iejaukties saistībā ar šo projektu.

1 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).
2 https://natura2000.eea.europa.eu/ 
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