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iespējamu ES vides tiesību aktu pārkāpumu saistībā ar Dun Laoghaire Rathdown
grāfistes attīstības plāna apstiprināšanu Īrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pēc Dun Laoghaire Rathdown grāfistes attīstības plāna 
apstiprināšanas 2004. gadā teritorijas „Sandyford Industrial Estate” statusu „vieglās 
rūpniecības komplekss” nomainīja uz statusu „teritorija dzīvojamā rajona attīstībai”. Saskaņā 
ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju šīs teritorijas urbanizācijas plāna īstenošanas 
rezultātā iedzīvotāju skaits laikā līdz 2015. gadam pieaugs no 0 līdz 20 000 iedzīvotājiem, un 
tiks uzbūvētas vairāk nekā 10 000 mājas. Lūgumraksta iesniedzējs apšauba pilsētas 
pamatplāna koncepciju un uzskata, ka tā ir izmantota, lai izvairītos no stratēģiskā vides 
novērtējuma (SVN) prasībām, kas būtu jāpiemēro attiecībā uz vietējiem attīstības plāniem. 
Lūgumraksta iesniedzējs nosoda ievērojamo trokšņa emisiju un gaisa piesārņojuma 
palielināšanos un aicina Eiropas Parlamentu izmeklēt šo gadījumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 7. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

„Padomes Direktīva 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma vai „IVN direktīva”), kurā grozījumi 
izdarīti ar Direktīvu 97/11/EK2 un Direktīvu 2003/35/EK1, attiecas uz pilsētu attīstības 
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projektu īstenošanu. Attiecībā uz direktīvas II pielikumā (10. punkta b) apakšpunkts) 
minētajiem projektiem dalībvalstis, īstenojot tā saukto „izvērtēšanas” procedūru (izskatot 
katru gadījumu atsevišķi vai pamatojoties uz robežvērtībām vai kritērijiem un ņemot vērā 
attiecīgos direktīvas III pielikumā noteiktos atlases kritērijus), izlemj, vai projekta īstenošana 
būtiski ietekmēs vidi un vai tādēļ pirms attīstības piekrišanas piešķiršanas ir nepieciešams 
veikt IVN. Izvērtēšanas rezultātā pieņemtais lēmums ir jādara zināms sabiedrībai.

Veicot IVN, ir jāidentificē un jāizvērtē iespējamā projekta ietekme uz vidi, kā arī veicamie 
pasākumi, lai izvairītos no būtiskas kaitīgas ietekmes, samazinātu to un, ja iespējams, radītu 
tai pretlīdzekli. IVN procedūras laikā ir jāapspriežas ar sabiedrību un, pieņemot galīgo 
lēmumu par attīstības piekrišanas piešķiršanu vai atteikšanu, jāņem vērā IVN un sabiedriskās 
apspriešanas rezultāti.

Attiecībā uz plāna stratēģisko vides novērtējumu Padomes Direktīvas 2001/42/EK (tā sauktā 
„SVN direktīva”2) 3. pants nosaka, kādiem plāniem un programmām ir jāveic šis novērtējums. 
Direktīvas 3. panta 2. punktā patiešām ir noteikts, ka vides novērtējumu veic visiem plāniem 
un programmām, kas sagatavoti pilsētas un lauku plānošanā, un zemes izmantošanā, un kuros
noteikti pamatprincipi turpmākās attīstības saskaņošanai projektiem, kas uzskaitīti 
Direktīvas 85/337/EEK (IVN direktīva) I un II pielikumā.

Attiecībā uz plašāku politiku par pilsētvidi Eiropas Komisija 2006. gada 11. janvārī pieņēma 
tematisko stratēģiju3. Šī stratēģija citu prioritāšu starpā identificēja pilsētu vadību un 
pilsētprojektēšanu kā problēmas, ar kurām sastopas pilsētas, bet nepiedāvāja saskaņotus vai 
saistošus mērķus šajā jomā. Pamatojoties uz noteiktiem Kopienas vides un citiem tiesību 
aktiem, Komisija pauž viedokli, ka tieši pilsētas vislabāk spēj lemt par šādiem jautājumiem, 
ņemot vērā vietējās prasības un apstākļus. ES ļauj vietējām un valsts iestādēm pēc saviem 
ieskatiem, pamatojoties uz subsidiaritātes principu, rast vietējiem apstākļiem atbilstošus 
risinājumus un īstenot tos. Tomēr 2007. gadā Komisija publicēja pamatnostādnes, lai 
palīdzētu pilsētām uzlabot pilsētplānošanu4.

Attiecībā uz gaisa kvalitātes jautājumu Dun Laoghaire Rathdown grāfiste ir daļa no Dublinas 
aglomerācijas (A zona). Šajā zonā visu piesārņojošo vielu, par kurām ir ziņots saskaņā ar 
Padomes Direktīvu 96/62/EK5, Direktīvu 1999/30/EK6 un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2000/69/EK7 un Direktīvu 2002/3/EK1, rādītāji ir zem noteiktajām robežvērtībām. 
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Šādā gadījumā dalībvalsts turpina uzturēt piesārņotāju līmeni zem robežvērtībām un cenšas 
nodrošināt augstāko iespējamo apkārtējā gaisa kvalitāti, kas atbilst ilgtspējīgas attīstības 
principiem. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija nevar paredzēt, vai Dun 
Laoghaire Rathdown grāfistes attīstības plāna īstenošanas rezultātā tiks pārsniegtas noteiktās 
robežvērtības.

Secinājumi

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto papildu informāciju, Komisija ir nolēmusi nosūtīt 
vēstuli Īrijas iestādēm, lai noskaidrotu atšķirības starp pilsētas pamatplānu un vietējo attīstības 
plānu un to pienākumus saistībā ar SVN direktīvu. Pēc atbildes saņemšanas Lūgumrakstu 
komitejai tiks sniegts papildu paziņojums.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Komisija ir sazinājusies ar Īrijas varas iestādēm par šo lūgumrakstu un mēģinājusi noskaidrot 
atšķirību starp pilsētas pamatplānu un vietējo attīstības plānu un to attiecīgos pienākumus 
saistībā ar SVN direktīvu. 2

Īrijas varas iestādes paskaidroja, ka „Sandyford Business Estate” ir daļa no Dun Laoghaire 
Rathdown grāfistes attīstības plāna, kas tika pieņemts pirms SVN direktīvas stāšanās spēkā. 
Attīstības plānā tomēr ir tā īstenošanas iespējamās ietekmes uz vidi konstatējums.

2007. gadā grāfistes padome nolēma iecelt padomdevējus, lai izstrādātu pilsētas pamatplāna 
projektu (iekļaujot „Sandyford Business Estate”). Pilsētas pamatplāns ir orientējošs 
dokuments, kam nav likuma statusa. To nevar uzskatīt par vietējā attīstības plāna alternatīvu. 
Tomēr iespējamā pilsētas pamatplāna īstenošana varētu radīt nepieciešamību mainīt grāfistes
attīstības plānu. Tādējādi, veicot šādas izmaiņas, būs nepieciešamas veikt pilnu plāna 
stratēģisko vides novērtējumu un sabiedrisko apspriešanu, jo izmaiņas attieksies uz SVN 
direktīvas 3. panta darbības jomu.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju un uz atbildi, kas saņemta no 
Īrijas varas iestādēm, Komisija nevar noteikt jebkādu EK tiesību aktu pārkāpumu, un tāpēc tā 
nevar turpināt šo lietu.”
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