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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0653/2006, ko iesniedza Spānijas asociācija “Gent del Ter”, par 
pārkāpumiem attiecībā uz projekta apstiprināšanu, kura mērķis ir padziļināt Teras 
upes (Baix Ter Katalonijā, Spānija) lejteci.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja – vides asociācija Katalonijā, Spānijā – iebilst pret Spānijas iestāžu 
apstiprinājumu projektam, kura mērķis ir padziļināt Teras upes lejteci. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, pieņemot lēmumu, nav ņemta vērā projekta 
ietekme uz dažām aizsargājamām sugām šajā teritorijā. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka 
projektu finansē no ES fondiem, un uzskata, ka tas ir pretrunā ar diviem citiem ES 
finansētiem projektiem (LIFE iniciatīva) par teritorijas izmantošanu nolūkā radīt 
aizsargājamām sugām piemērotu dzīvotni. Lūgumraksta iesniedzēja iebildusi pret projekta 
apstiprināšanu valsts līmenī, bet nav saņēmusi nekādu atbildi. Lūgumraksta iesniedzēja aicina 
apturēt projektu, jo tas neatbilst ES vides tiesību aktiem un politikai.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2007. gada 22. janvārī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 5. maijā

I. Pamatojums/lūgumraksts

Asociācija “Gent del Ter” iesniedz sūdzību par projektu, kura laikā plānots padziļināt 
apūdeņošanas kanālus Baix Ter teritorijā (Gerona, Spānija). Šī asociācija norāda, ka ir 
apstiprināti divi LIFE projekti, kas ir saistīti ar aizsargājamām sugām šajā teritorijā, bet 
padziļināšana ietekmēs citas sugas, piemēram, ‘Anodonta Cygnea’ un ‘Gastereosteus 
gymnurus’, kā arī upes krastos augošos kokus.

Saskaņā ar šīs asociācijas sniegto informāciju padziļināšana ietekmēs arī ūdens līmeni šajā 
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teritorijā tāpēc, ka apūdeņošanas kanāli „baro” gruntsūdeņus un piekrastes purvus, kas atrodas 
vietā, kur nākotnē būs nacionālais parks.

Turklāt asociācija norāda, ka līdz darbu sākšanai ir jāveic tikai ietekmes uz vidi novērtējums 
(IVN).

Šī pati asociācija savā 2007. gada 8. janvāra vēstulē, kas bija adresēta gan Komisijai, gan
Eiropas Parlamentam, paskaidroja, ka Spānijas iestādes veica ietekmes uz vidi pētījumu, bet 
nespēja sniegt atzinumu par projektu, kas tiks īstenots ūdenstilpnes labajā krastā. 

II. Komisijas komentāri
Komisija ir informēta par šajā lūgumrakstā minēto projektu. Asociācija “Gent del Ter”
patiešām 2006. gada augustā nosūtīja vēstuli Komisijai, un uz Raul Romeva i Rueda rakstiski 
iesniegto jautājumu (9320/06) šajā pašā sakarā Komisija sniedza atbildi 2006. gada 
25. oktobrī. Tā kā vēl nebija pabeigts ietekmes uz vidi novērtējums, Komisijas nostāja bija 
tāda, ka, tā nevar iejaukties līdz brīdim, kad ir pabeigts nacionālais process, un tikai tad var 
noteikt, vai ir pārkāpti Kopienas tiesību akti.

Pēc visu pieejamo dokumentu, tajā skaitā minētās 2007. gada janvāra vēstules izskatīšanas, 
Komisija 2007. gada 13. februāra vēstulē informēja “Gent del Ter”, ka saskaņā ar Direktīvas 
85/337/EEK prasībām1 (IVN direktīva), kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/11/EK2 un 
Direktīvu 2003/35/EK3, uz minētajiem projektiem varētu attiekties IVN direktīvas II 
pielikums. Tādējādi dalībvalstu pienākums ir, pārbaudot katru gadījumu atsevišķi vai 
piemērojot dalībvalsts noteiktus standartus vai kritērijus un ņemot vērā III pielikuma 
kritērijus, noteikt, vai projektam būs nozīmīga ietekme uz vidi (tā sauktais “skrīnings”), lai 
kompetenta iestāde varētu pieņemt lēmumu par INV nepieciešamību. 

Tādējādi Spānijas iestādes (Secretaría General para la prevención de la contaminación y el 
cambio climático - Piesārņojuma novēršanas un klimata izmaiņu ģenerālsekretariāts) 
2006. gada 7. septembrī publicēja savu Resolución4, nosakot, ka saskaņā ar III pielikuma 
kritērijiem, nebija nepieciešams veikt IVN.

Attiecībā uz sabiedriskās apspriešanas procesu - saskaņā ar IVN direktīvu tas ir nepieciešams
tikai tad, ja pieņemts lēmums veikt IVN; šajā gadījumā pēc projekta īpašo iezīmju 
izvērtēšanas Spānijas iestādes ir nolēmušas, ka IVN nav nepieciešams. Saskaņā ar IVN 
direktīvu šo iestāžu pienākums bija informēt sabiedrību par savu lēmumu. Tādēļ Komisija 
uzskata, ka, publicējot Resolución “Spānijas Oficiālajā Vēstnesī”, prasība ir izpildīta.

III. Secinājumi

  
1 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu. Oficiālais Vēstnesis, L 175, 05.07.1985.
2 Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/11/EK, ar kuru groza Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku 
un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. Oficiālais Vēstnesis, L 073, 14.03.1997.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/35/EK. L 156, 17, 25.06.2003.
4 Boletin Oficial del Estade (“Spānijas Oficiālais Vēstnesis”) Nr. 233, 29.09.2006.
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Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas iesniegtajiem dokumentiem un informāciju, kas 
ietverta 2006. gada 7. septembra Resolución, nekas nenorāda uz Kopienas vides tiesību aktu 
pārkāpumiem.
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