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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0181/2011, ko Verdes de Aragón vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgā Rosa Burgos Rérez, par ziemas sporta kompleksa projektu 
Montanuy ciemā, Aragonas autonomajā apgabalā Spānijas ziemeļos un ar to 
saistīto kaitējumu videi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka uzņēmums Aramon, kas uz pusēm pieder Aragonas 
apgabala reģionālajām iestādēm un uzņēmumam Ibercaja, ir sācis ziemas sporta kompleksa 
projekta īstenošanu Montanuy ciemā Aragonas autonomajā apgabalā Spānijā. Šis projekts 
atstās postošu ietekmi uz vidi un vietējo floru un faunu, tostarp divām apdraudētajām 
sugām — irbju sugu lagopus mutus pyrenaicus un bārdaino grifu sugu gypaetus barbatus. 
Lūgumraksta iesniedzēja apšauba ietekmes uz vidi novērtējuma objektivitāti, kuru saistībā ar 
projektu veica institūts INAGA (Instituto Aragónes de Gestión Ambiental), un tādēļ aicina 
Eiropas Parlamentu iejaukties, lai aizsargātu un saglabātu šo ekoloģiski nozīmīgo teritoriju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 24. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. novembrī

Komisijas dienesti ir izskatījuši lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, ņemot vērā šajā 
gadījumā piemērojamos ES vides tiesību aktus.

Grozītajā Direktīvā 85/337/EEK1 (tā sauktā Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva) 

                                               
1 Direktīva 85/337/EEK (OV L 175, 5.7.1985.), kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK (OV L 73, 14.3.1997.), 
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ir paredzēti noteikumi par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. 
IVN direktīvā ir nodalīti tā dēvētie I pielikuma projekti, attiecībā uz kuriem IVN procedūra ir
jāveic vienmēr, un II pielikuma projekti, attiecībā uz kuriem dalībvalstis, izskatot katru 
gadījumu atsevišķi un/vai izmantojot valsts transponēšanas tiesību aktos noteiktās 
robežvērtības vai kritērijus, nosaka, vai projektam ir jāveic IVN. Veicot katra konkrētā 
gadījuma pārbaudi vai nosakot robežvērtības vai kritērijus, ir jāņem vērā direktīvas 
III pielikumā noteiktie attiecīgie atlases kritēriji. Tajos iekļauts projekta raksturojums, 
atrašanās vieta un iespējamās ietekmes raksturojums.

Tādējādi IVN direktīvas I pielikumā iekļautajiem projektiem obligāti jāveic IVN procedūra. 
Direktīvas II pielikumā iekļautajiem projektiem dalībvalstīm pirms attīstības piekrišanas 
piešķiršanas jāpārbauda, vai attiecīgie projekti varētu būtiski ietekmēt vidi. Par konstatētajiem 
faktiem jāinformē sabiedrība. Būtu jānorāda, ka „slēpotāju pacēlāji, lifti un bugeļi un ar tiem 
saistīti uzlabojumi” ir iekļauti IVN direktīvas II pielikuma 12. punkta „Tūrisms un atpūta” 
a) apakšpunktā.

IVN procedūra nodrošina, ka, pirms kompetentā iestāde izsniedz attīstības piekrišanas atļauju, 
tiek noteikta un novērtēta projektu radītā ietekme uz vidi. Sabiedrība var paust savu viedokli, 
un visi apspriešanas rezultāti ir jāņem vērā. Sabiedrība jāinformē arī par attīstības piekrišanas 
saturu.

ES vides direktīvas (Putnu direktīva 2009/147/EK1 un Dzīvotņu direktīva 92/43/EEK2) būtu 
jāpiemēro tajos gadījumos, kad attiecīgais projekts būtiski ietekmētu Natura 2000 teritorijas. 
Būtu jānorāda, ka, saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas apgalvojumu, šis projekts varētu 
ietekmēt kopienā nozīmīgas teritorijas (KNT) un īpaši aizsargājamas teritorijas putniem 
(ĪAT).

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu, īstenojot jebkādus plānus vai projektus, kas 
varētu negatīvi ietekmēt Natura 2000 teritoriju, ir attiecīgi jāizvērtē to ietekme uz šo teritoriju, 
ievērojot tās aizsardzības mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus par ietekmi uz minēto 
teritoriju, kompetentās iestādes piekrīt šā plāna vai projekta īstenošanai tikai tad, ja tās ir 
pārliecinājušās, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība. Ja iestādes šādu 
pārliecību negūst, plānu vai projektu drīkst īstenot tikai saskaņā ar direktīvas 6. panta 
4. punktā paredzētajiem ārkārtas noteikumiem un izpildot prasību par atbilstīgu 
kompensācijas pasākumu veikšanu.

Lai šajā lietā iegūtu precīzāku informāciju, Komisija Spānijas kompetentajām iestādēm ir 
lūgusi informāciju attiecībā uz atbilstību Savienības vides tiesību aktos noteiktajām prasībām, 
jo īpaši attiecībā uz to, kā šajā gadījumā piemēroti IVN direktīvas un direktīvu dabas 
aizsardzības jomā noteikumi.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas izskatīšanas turpmāko gaitu.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 30. augustā
                                                                                                                                                  
Direktīvu 2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003.) un Direktīvu 2009/31/EK (OV L 140, 5.6.2009.).
1 Direktīva 2009/147/EK (OV L 20, 26.1.2010.), ar ko kodificē Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 103, 25.4.1979.).
2 Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992.).
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Komisija ir divos gadījumos pieprasījusi informāciju kompetentajām Spānijas iestādēm par to, 
kā tās ir piemērojušas IVN direktīvas 2011/92/ES1, Putnu direktīvas 2009/147/EK2 un 
Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK3 noteikumus attiecībā uz Ampliación de la Estación de Esqui 
de Cerler projektu.

Attiecībā uz Direktīvu 2011/92/ES4 (tā sauktā Ietekmes uz vidi novērtējuma vai IVN 
direktīva) un saskaņā ar paziņojumu par ietekmies uz vidi novērtējumu5, ko sniegušas 
reģionālās vides aizsardzības iestādes, projektu īstenos piecos secīgos posmos 16 gadu 
garumā. Minētais paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu attiecas tikai uz tā saucamo 
Castanesa posmu, kurā ietverti I posmā iekļautie darbi un daži II posma darbi, kurus veic, 
telpiski un funkcionāli turpinot I posma darbus. Castanesa posmā ietvertie darbi nenotiek 
nevienā Natura 2000 teritorijā. Minētajā paziņojumā par ietekmes uz vidi novērtējumu 
secināts, ka Castanesa posmā ietvertie darbi nerada kaitējumu videi, ja tiek ievēroti 
ierosinātie projekta grozījumi un veikti ierosinātie risku mazinošie un korektīvie pasākumi.

Attiecībā uz pārējiem projekta posmiem paziņojumā par ietekmes uz vidi novērtējumu 
norādīts, ka tie ir funkcionāli saistīti, bet neatkarīgi laika un izvietojuma ziņā. Tehnisku un 
metodisku apsvērumu dēļ nav iespējams veikt novērtējumu par minēto posmu ietekmi, jo to 
īstenošana plānota 16 gadu ilgā laikposmā. Tik ilgam laikposmam nav lietderīgi vai ieteicams 
vienā reizē veikt visu projekta posmu ietekmes novērtējumu. Tādēļ turpmākajiem projekta 
posmiem būs jāizstrādā īpaši projekti, kuriem veiks atbilstošu ietekmes uz vidi un pienācīgu 
to ietekmes uz Natura 2000 teritorijām novērtējumu.

Spānijas iestādes ir paziņojušas, ka ietekme uz Kopienas nozīmes teritoriju SCI ES 24100049 
Rio Isábena nav novērtēta sensu stricto, jo minētais reģionālo vides iestāžu paziņojums par 
ietekmes uz vidi novērtējumu neattiecas uz to projekta posmu, kurā varētu rasties negatīva 
ietekme (IV posms). Tomēr, ievērojot piesardzības principu, daži iespējamās ietekmes aspekti 
paziņojumā ir minēti un provizorisks novērtējums jau ir veikts.

Attiecībā uz tuvējo putnu īpaši aizsargājamo teritoriju un ES0000149 Posets-Maladeta
Spānijas iestādes ir sniegušas atbildi, ka tā nav iekļauta projekta teritorijā un ka uz to nav 
sagaidāma tieša ietekme. Tomēr ir analizēta netiešā ietekme uz šajā īpaši aizsargājamā 
teritorijā mītošo putnu sugām. Saskaņā ar Spānijas iestāžu norādīto varētu būt ietekme tikai uz 
sugu Lagopus mutus pyrenaicus. Attiecībā uz šo sugu ir izstrādāti risku mazinoši pasākumi, 
kas ietver minēto putnu ķeršanu un iezīmēšanu attiecīgajā teritorijā pirms darbu sākšanās. Šā 
pasākuma mērķis ir iegūt precīzu informāciju par minētās sugas uzvedību, iespējamo ietekmi 
uz to un tās reakciju. Reģionālo vides iestāžu paziņojumā par ietekmi uz vidi ir paredzēti arī 
detalizēti pētījumi par šajā teritorijā mītošo dzīvnieku sugām. Šie pētījumi papildinās tos, uz 
kuriem balstījās IVN, un sniegs atjauninātu informāciju par iespējamo nelabvēlīgo ietekmi, 
kas vēl nav noteikta.

                                               
1 OV L 26, 28.1.2012.
2 Direktīva 2009/147/EK (OV L 20, 26.1.2010.), ar ko kodificē Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 103, 25.4.1979.).
3 Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992.).
4 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.; OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.; OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.; OV L 140, 
5.6.2009., 114. lpp.
5 Aragonas autonomā apgabala Oficiālais Vēstnesis Nr. 254, 2010. gada 30. decembris.



PE476.020v03-00 4/5 CM\1012823LV.doc

LV

Spānijas iestādes ir arī norādījušas, ka projektā notiks ūdens novadīšana, kuras īstenošanā 
ievēros videi labvēlīgu plūsmas apjomu, kas noteikts spēkā esošajā upes baseina
apsaimniekošanas plānā. Turklāt projektā ir paredzētas arī ūdens uzkrāšanas konstrukcijas, 
kas kavēs ūdens novadīšanu, ja ūdens plūsma neatbildīs noteiktajam videi labvēlīgajam 
apjomam.

Visbeidzot, Spānijas iestādes paziņoja, ka galīgais apstiprinājums projektam Ampliación de la 
Estación de Esqui de Cerler vēl nav saņemts un ka nav noteikts darbu sākšanas datums. 
Projekta virzītājs 2012. gada 8. maijā pieprasīja reģionālo vides iestāžu ietekmes uz vidi 
novērtējuma termiņa pagarināšanu (sākotnēji termiņš bija divi gadi un beidzās 2012. gada 
30. decembrī), un šo pieprasījumu tagad izskata kompetentās iestādes.

Secinājumi
Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisijai patlaban nav pamata secināt, ka netiek 
ievēroti IVD direktīvas, Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas noteikumi.

Attiecībā uz Ūdens pamatdirektīvu Komisija atgādina, ka 2010. gada jūnijā pret Spāniju tika 
uzsākta pārkāpumu izmeklēšanas lieta saistībā ar to, ka nebija pieņemts upes baseina 
apsaimniekošanas plāns, tostarp attiecībā uz Ebro upes baseina apgabalu, un par to netika 
ziņots Komisijai.

5. Komisijas atbilde (II), kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Komisija savā iepriekšējā paziņojumā informēja Lūgumrakstu komiteju, ka nav tikuši atrasti 
nekādi pierādījumi, kas liktu secināt, ka nebūtu ievēroti Direktīvas 85/337/EEK1, Putnu 
direktīvas 2009/147/EK2 un Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK3 noteikumi. 

Attiecībā uz Ūdens pamatdirektīvu4, Komisija atgādināja, ka 2010. gada jūnijā tika uzsākta 
pārkāpumu izmeklēšanas lieta pret Spāniju saistībā ar to, ka tā nebija pieņēmusi upes baseina 
apsaimniekošanas plānu, tostarp arī Ebro upes baseina apgabalam, un ka par to nav ziņots 
Komisijai. 

Tas, ka Spānija nav izpildījusi šo pienākumu, izņemot attiecībā uz Distrito Fluvial de Cataluña, 
tika apstiprināts ar Eiropas Savienības Tiesas 2012. gada 4. oktobrī pieņemto spriedumu (lieta 
C–403/11 Komisija/Spānija).

Komisija ir pieprasījusi Spānijas iestādēm sniegt informāciju par pasākumiem, kas veikti, lai 
izpildītu minēto spriedumu, proti, pieņemot trūkstošos upju baseinu apsaimniekošanas plānus 
(tostarp Ebro upes baseina apsaimniekošanas plānu).

Iespējamu pārkāpumu gadījumā attiecībā uz Ebro upes baseina hidroloģiskā plāna projektu, 
Komisija tikai pēc šīs upes baseina apsaimniekošanas, plāna pieņemšanas un paziņošanas par 
to varēs analizēt hidroloģiskā plāna projekta atbilstību Ūdens pamatdirektīvas prasībām, kā arī 
Dzīvotņu direktīvas prasībām, un vajadzības gadījumā rīkosies.

Secinājums
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Komisija veic visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Spānija pieņem un īsteno tās upju baseinu 
apsaimniekošanas plānus, tostarp arī attiecībā uz Ebro upes baseinu.


