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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0522/2007 , ko (vides asociācijas „Zuraw” vārdā) iesniedza 
Polijas valstspiederīgā Halina Messerschmidt, par ES vides tiesību aktu 
nepiemērošanu projektam, kas saistīts ar pildvielu ieguvi Dzwierzuty Polijas 
austrumos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par plāniem iegūt pildvielas no iegulām Gisiel rajonā, kas 
atrodas Dzwierzuty pašvaldībā Polijas austrumos. Viņa uzsver, ka attiecīgais projekts ne tikai 
izmainīs ainavas struktūru un apdraudēs iespēju attīstīt lauku tūrismu, bet arī nopietni pārkāps 
ES tiesību aktus par gruntsūdens aizsardzību un savvaļas dzīvnieku un augu saglabāšanu. 
Tāpēc viņa aicina Eiropas Parlamentu iejaukties. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 12. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 12. februārī

Lūgumraksts attiecas uz projektu par atklātas izrakteņu ieguves vietu Gisiel rajonā, 
Dzwierzuty pašvaldībā. Lūgumraksta iesniedzēja prasa atļauju piedalīties projektam veicamajā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā. Viņa arī izklāsta savu viedokli par ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojuma saturu. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka projektam būs negatīva 
ietekme uz aizsargājamiem biotopiem un dzīvnieku sugām, jo sevišķi „Dymerskie Laki” 
teritorijā. Lūgumrakstam pievienota Polijas iestādēm iesniegtas vēstules kopija par ietekmes 
uz vidi novērtējumu, kā arī paša ziņojuma kopija. 



PE402.623/REVv01-00 2/4 CM\749971LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

Ietekmes uz vidi novērtējums

Attiecīgā direktīva ir Padomes Direktīva 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu ar grozījumiem. Tā ir pazīstama arī kā Ietekmes uz 
vidi novērtējuma (IVN) direktīva. Komisijai nav tiesību noteikt, vai dalība administratīvā 
procedūrā saistībā ar individuāli veiktu IVN ir atļaujama. Šādas tiesības ir vienīgi 
kompetentajai dalībvalsts iestādei. Taču saskaņā ar IVN direktīvu attiecīgajai sabiedrības 
daļai laikus ir jādod reālas iespējas piedalīties IVN procedūrās. IVN direktīvas 1. pantā 
attiecīgā sabiedrības daļa definēta cita starpā kā „... nevalstiskās organizācijas, kuras cīnās par 
vides aizsardzību un atbilst visām attiecīgās valsts tiesību aktu prasībām...”.  Tām ir jādod 
tiesības paust atsauksmes un viedokļus, kamēr kompetentajām iestādēm vēl ir iespējami kaut 
kādi risinājumi un pirms ir pieņemts lēmums par attīstības atļauju. Tādēļ, ja vides asociācija 
„Zuraw” atbilst iepriekš minētajām prasībām, tai ir jāatļauj piedalīties IVN procedūrā. 

Projekts, uz kuru lūgumraksta iesniedzēja atsaucas, atbilst IVN direktīvas I pielikuma 
19. punktam — „karjeri vai atklātas izrakteņu ieguves vietas, ja to laukuma platība pārsniedz 
25 hektārus, vai kūdras ieguves vietas, ja to laukuma platība pārsniedz 150 hektāru”, un tiem 
IVN ir jāveic obligāti.
Attiecīgajam projektam jau tika piemērota IVN procedūra: ir sagatavots ziņojums, un tas tiek 
apspriests ar valsts un vides pārvaldes iestādēm. Lūgumraksta iesniedzēja ir izklāstījusi savu 
viedokli un komentārus par projektu Polijas iestāžu veiktās IVN procedūras laikā. Taču nav 
informācijas, kā viņas viedoklis un komentāri ir ņemti vērā, pieņemot lēmumu par attīstības 
atļaujas piešķiršanu projektam. 

Dabas aizsardzība

Kaut arī lūgumrakstā nav sniegti pietiekami daudz faktu, lai varētu izvērtēt šo gadījumu 
detalizēti, Komisija uzskata, ka var piemērot Direktīvu 92/43/EEK2 par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību (Dzīvotņu direktīvu) un Direktīvu 79/409/EEK3 par 
savvaļas putnu aizsardzību (Putnu direktīvu).

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu visos plānos vai projektos, kas varētu 
būtiski ietekmēt īpaši saglabājamās teritorijas (ĪST), attiecīgi jāizvērtē ietekme uz šo teritoriju, 
ievērojot tās aizsardzības mērķus. Šis noteikums attiecas arī uz īpaši aizsargājamām 
teritorijām (ĪAT), kā to nosaka Putnu direktīva. 

Šobrīd projektā paredzētā teritorija nav paredzēta vai ierosināta noteikšanai par ĪAT (Putnu 
direktīva) vai par Kopienas nozīmes teritoriju (KNT) (Dzīvotņu direktīva), un Komisijai tā 
nav pazīstama kā teritorija, kuru vajadzētu aizsargāt saskaņā ar Putnu un/vai Dzīvotņu 
direktīvu. Lūgumraksta iesniedzēja nav norādījusi ne uz mazāko ietekmes iespēju uz īpaši 
aizsargājamām teritorijām, un netālu esošā ĪAT Pusczca Napiwodzko-Ramucka PLB280007, 
šķiet, atrodas tālu, kas norāda, ka iespējamā projekta ietekme ir maz ticama.

                                               
1 OV L 175, 05.07.1985., 40. lpp., kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/11/EK (OV L 73, 14.03.1997., 5. lpp.) 
un 2003/35/EK (OV L 156, 25.06.2003., 17. lpp.). 
2 OV L 206, 22.07.1992., 7.–50. lpp.
3 OV L 103, 25.04.1979., 1.–18. lpp.
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Taču Putnu direktīvas noteikumi attiecībā uz sugām var būt nozīmīgi, jo sevišķi saistībā ar 
dzērvēm (Grus grus) „Zlotowisko Żurawi” atpūtas vietā Dymar ciemata apkaimē. NVO 
„Zuraw” sniegtā informācija nesaskan ar informāciju, kas sniegta IVN saistībā ar šo dzērvju 
atpūtas vietas attālumu no projekta vietas, un tādēļ nav iespējams izvērtēt šo gadījumu bez 
detalizētākas kartogrāfiskās informācijas par projekta atrašanās vietu.

Ūdens pamatdirektīva

Direktīva 2000/60/EK1, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā 
un kas pazīstama ar nosaukumu Ūdens pamatdirektīva (ŪPD), paredz to, ka jāizstrādā 
detalizēti ūdens resursu izmantošanas plāni, lai nepieļautu risinājumus, kas nav ilgtspējīgi, kā 
arī lai nepieļautu neatgriezeniska kaitējuma nodarīšanu videi, izstrādājot upju baseinu 
apsaimniekošanas plānus (RBMP). Saskaņā ar ŪPD pirmo RBPM publicēs 2009. gada 
decembrī. Sākot ar 2009. gadu, jebkādi plāni vai programmas, kam varētu būt ietekme uz 
ūdens resursiem, būs jāsaskaņo ar RBMP noteikumiem, lai varētu sasniegt ŪPD vides mērķus.

Secinājumi

Direktīva par ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN direktīva)

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, Komisija nevar konstatēt IVN 
direktīvas pārkāpumu. Ja lūgumraksta iesniedzēja var sniegt detalizētu informāciju, 
piemēram, vai asociācija „Zuraw” varēja piedalīties IVN procedūrā un vai Polijas 
kompetentās iestādes ir to informējušas, kā to viedokļi un komentāri ir ņemti vērā, piešķirot 
attīstības atļauju, tad Komisija varēs šo jautājumu izmeklēt detalizētāk.

Putnu un Dzīvotņu direktīvas

Bez detalizētas kartogrāfiskās informācijas par precīzu projekta atrašanās vietu Komisija 
nevar novērtēt, vai plānotais projekts atbilst Putnu un Dzīvotņu direktīvai. Ja lūgumraksta 
iesniedzēja varētu sniegt šādu informāciju, Komisijas dienesti ir gatavi turpināt šīs lietas 
izmeklēšanu. 

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī. 

I. Lūgumraksts (papildu dokumentācija)

Lūgumraksts attiecas uz projektu par atklātu smilšu ieguves vietu Gisiel rajonā (Dzwierzuty
pašvaldībā, Polijā). Papildu dokumentācijā lūgumraksta iesniedzēja norāda uz projekta 
neatbilstību Ūdens pamatdirektīvai: projekts, smilšu ieguves vieta, atrodas galvenajā 
gruntsūdens nesējslānī, kuru var izmantot dzeramā ūdens apgādei (Olsztyn GZWP 213). 
Lūgumraksta iesniedzēja aicina Vides ministriju pēc iespējas drīz piešķirt nesējslānim 
aizsargājamas zonas statusu, jo citādi nesējslānim un projektam nav nekādas tiesiskas 
aizsardzības.   

                                               
1 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
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II. Komisijas piezīmes par papildu dokumentāciju 

Ūdens pamatdirektīva1 paredz:
 visu ūdeņu (upju, ezeru, piekrastes ūdeņu un gruntsūdeņu) aizsardzību un pienākumu 

sasniegt un uzturēt labu ūdens kvalitāti ("labu stāvokli") līdz 2015. gadam; virszemes 
ūdeņu labs stāvoklis tiek definēts bioloģisko, ķīmisko un hidromorfoloģisko parametru 
izteiksmē, gruntsūdeņu – ķīmisko parametru un daudzuma izteiksmē;

 papildu aizsardzības pasākumus, inter alia ūdens objektiem, kurus izmanto dzeramā ūdens 
ieguvei vai kurus nākotnē paredzēts izmantot šādam mērķim;  

 plānu un programmu izstrādi, tostarp rīcības pasākumus laba stāvokļa sasniegšanai un 
papildu pasākumus, kas veicami dzeramā ūdens ieguves vietās un citās aizsargājamās 
vietās. 

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas informāciju pašreiz ūdens objekts, uz kuru atsaucas 
lūgumraksta iesniedzēja, netiek izmantots dzeramā ūdens ieguvei, kā arī atbildīgās iestādes 
nav noteikušas, ka šo ūdens objektu nākotnē paredzēts izmantot šādam mērķim. Tomēr tāpat 
kā visiem ūdens (virszemes ūdens un gruntsūdens) objektiem ir jāsasniedz „standarta” mērķis, 
kas saskaņā ar iepriekšminēto Ūdens pamatdirektīvu ir labs stāvoklis.

Lūgumraksta iesniedzējas prasība piešķirt noteiktai teritorijai vai ūdens objektam papildu 
aizsardzību kā vietai, kur nākotnē tiks iegūts dzeramais ūdens, netiek pakļauta Komisijas 
pārbaudei, ja atbildīgās iestādes ir lēmušas, ka šī vieta vai ūdens objekts nav nākotnē 
paredzēts dzeramā ūdens ieguvei. Vienlaikus jebkuram projektam, tai skaitā par pildvielu 
ieguvi, jāievēro Ūdens pamatdirektīvas 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta mērķi ("labs 
stāvoklis" un gruntsūdeņu pašreizējā stāvokļa pasliktināšanās novēršana kvalitātes un 
kvantitātes izteiksmē) un atbildīgo iestāžu uzdevums ir nodrošināt šādu atbilstību ar atļauju 
izsniegšanas procedūras palīdzību. Atkāpes no mērķa saglabāt labu stāvokli un to 
nepasliktināt tiek ierobežotas un pakļautas nosacījumiem, kas paredzēti Ūdens 
pamatdirektīvas 4. pantā. 

Ņemot vērā šo pamatojumu, Komisija uzskata, ka plānotais projekts un papildu aizsardzības 
nepiešķiršana šai teritorijai kā vietai, kuru nākotnē izmantos dzeramā ūdens apgādei,
nepārkāpj Ūdens pamatdirektīvu.

III. Secinājumi

Ņemot vērā, ka Ūdens pamatdirektīva nav pārkāpta, Komisijai nav tiesiska pamata iejaukties. 

                                               
1 Direktīva 2000/60/EK, 23.11.2000., OV L327, 22.12.2000., grozīta.
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