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Temats: Lūgumraksts Nr. 1017/2006, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Adolfo 

Barrena Salces, par to, ka nav pienācīgi novērtēta Aragonas apgabalā attīstāmo 
urbanizācijas projektu ietekme uz vidi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē vairākus urbanizācijas projektus, kas tiek realizēti vai plānoti 
Aragonas apgabalā (Spānijā), apgalvojot, ka tie ir apstiprināti, pienācīgi nenovērtējot ietekmi 
uz apkārtējo vidi un risku saistībā ar ūdensapgādi. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka uz 
1992. gada novembra likuma pamata izveidotie pilsētu plānošanas departamenti ir izrādījušies 
nespējīgi risināt problēmas, ko izraisījušas nelikumības pilsētplānošanā, kas noved pie 
nepamatotas attīstības. Lūgumraksta iesniedzējs īpaši norāda uz El Pirineo Aragonés
projektu, kas paredz jauna slēpošanas kūrorta un trīs jaunu golfa klubu celtniecību Kastanesas 
ielejā, kā arī Saragosas apkārtnes urbanizāciju. Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz J. Fortou 
ziņojumu par iespējamo Valensijas zemes likuma sagrozīšanu, ko pazīst kā LRAU, un uzskata, 
ka līdzīgas problēmas ir arī Aragonas apgabalā. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt šo 
situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 15. maijā. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 21. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs, politiskās partijas „Izquierda Unida” (Apvienotā kreiso partija) 
Aragonas apgabala galvenais koordinators, nosūtīja lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, lai 
sūdzētos par pilsētvides politiku, ko īsteno Aragonas (Spānijā) apgabala valdība. Viņš 
uzskata, ka J. Fourtou ziņojumu par iespējamo Valensijas zemes likuma sagrozīšanu, ko 
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pazīst kā LRAU (1994. gada jūnija likums, kas reglamentē urbanizācijas darbības – Ley 
Reguladora de la Actividad Urbanística), un tā ietekmi uz Eiropas pilsoņiem arī varētu 
piemērot Aragonas apgabala pilsētu plānošanas politikai.

Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka ir plānoti daudzi pilsētvides pasākumi, kas, iespējams, 
skars kalnu teritorijas, izpostot ainavu un radot ūdensapgādes problēmas. Viņš kā piemēru 
nosauc plānoto projektu Katanesas ielejā, kas ietver 2300 dzīvojamās mājas, viesnīcas, 
stāvvietas, slēpotāju pacēlājus un nobraucienu trases, golfa laukumus utt.

Lūgumraksta iesniedzējs arī skaidro, ka ir daži citi projekti Saragosas pilsētas apkārtnē 
(Acampo Moncasi un Alto de la Muela), kas ir pretrunā ilgtspējīgas attīstības principam. Viņš 
apgalvo, ka šie projekti skars lauksaimniecībai domāto zemi un izmainīs vietējo pilsētu 
identitāti.

Pilsētu attīstība nākotnē varētu arī ietekmēt dažas citas Saragosai tuvu esošas teritorijas (Pla-
Za industriālo zonu, aviācijas bāzi, Valdespartera, Montes de Morterro utt.).

Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzēja argumentiem

Lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību uz pilsētvides attīstības politiku Aragonas apgabalā, 
kas, pēc viņa domām, nesaskan ar „līdzsvarotu zemes gabalu attīstību un vidi”. Komisija 
norāda, ka saskaņā ar subsidiaritātes principu dalībvalstis ir atbildīgas par savu likumu par 
zemes apsaimniekošanu izstrādi, vienlaikus ņemot vērā ES vides tiesību aktus.

Par spīti lūgumraksta iesniedzēja iesniegtajiem faktiem nav iespējams noteikt, vai ir pārkāpti 
ES vides tiesību akti. Šiem plāniem vai projektiem varētu piemērot turpmāk minētās 
direktīvas.

- Direktīvu 2001/42/EK1, Stratēģiskā vides novērtējuma (SVN) direktīva, piemēro tiem 
plāniem un programmām, kas, iespējams, būtiski ietekmēs vidi. Pilsētu un lauku plānošanai 
un zemes izmantošanas plāniem SVN direktīvu parasti piemēros, ja tie atbilst 2. un 3. panta 
nosacījumiem un ja to pirmā oficiālā sagatavošanas darbība tika veikta līdz 2004. gada 
21. jūlijam. 

- Direktīva 85/337/EEK2, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK3 un Direktīvu 2003/35/EK4 (IVN 
direktīva), paredz nosacījumus veikt ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) atsevišķiem 
                                               
1Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu 
ietekmes uz vidi novērtējumu. Oficiālais Vēstnesis L 197, 21.7.2001.
2Padomes 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.
3Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/11/EK, ar ko groza Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un 

privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. Oficiālais Vēstnesis L 073, 14/03/1997.
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības 
līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un 
iespēju griezties tiesā groza Padomes Direktīvu 85/337/EEK un Direktīvu 96/61/EK. Oficiālais Vēstnesis L 156, 
25.6.2003.
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projektiem. Projektiem, kas ir iekļauti I pielikumā, vienmēr ir jāpiemēro ietekmes uz vidi 
novērtējums. Tomēr pilsētplānošanas projekti ir ietverti II pielikumā. Šajā gadījumā ir 
vajadzīgs ietekmes uz vidi novērtējums, ja ir varbūtība, ka šie projekti būtiski ietekmēs vidi. 
Galvenā atbildība noteikt, vai šis gadījums ir tāds, gulstas uz attiecīgo dalībvalsts kompetento 
iestādi. 

- Dalībvalstīm ir arī jāapsver plānu un projektu iespējamā ietekme uz vietām, ko norādījušas 
dalībvalstis, ņemot vērā Direktīvas 79/409/EEK un 92/43/EEK. Saskaņā ar Direktīvas 
92/43/EEK 6. pantu uz ikvienu plānu vai projektu, kas, iespējams, būtiski ietekmēs Natura
2000 teritoriju, attiecas atbilstīgs tā ietekmes novērtējums uz minēto teritoriju, ņemot vērā 
teritorijas saglabāšanas mērķus. Ņemot vērā šī novērtējuma secinājumus, kompetentās 
iestādes piekrīt plānam vai projektam tikai pēc atzinuma, ka tas negatīvi neietekmēs teritorijas 
integritāti. Ja novērtējums ir negatīvs, plānu vai projektu var īstenot tikai tad, ja nav 
alternatīvu risinājumu un ja tas ir saistīts ar neatliekamām un īpašām sabiedrības interesēm, 
un veicot visus nepieciešamos kompensācijas pasākumus, lai nodrošinātu vispārējo 
saskaņotību ar Natura 2000 teritoriju aizsardzību. 

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs atsaucās uz iespējamo ūdens resursu deficītu, ir arī jāpaskaidro, 
ka Ūdens pamatdirektīva 2000/60/EK1 piedāvā plašas iespējas risināt gan ūdens deficīta, gan 
sausuma problēmas, proti, izveidojot atbilstīgus uz tirgu orientētus instrumentus. Ūdens 
pamatdirektīva paredz detalizētu ūdens resursu izmantošanas plānošanu, lai izvairītos no 
risinājumiem, kas nav ilgtspējīgi, un neatgriezeniska kaitējuma nodarīšanas videi, īstenojot 
upju baseinu apsaimniekošanas plānus (RBMP). Saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu pirmo 
RBMP publicēs līdz 2009. gada decembrim. No 2009. gada un turpmāk ikviens plāns vai 
programma, kas ietekmē ūdens resursus vai ūdens kvalitāti, būs jāsaskaņo ar RBMP
noteikumiem, lai varētu sasniegt Ūdens pamatdirektīvas vides mērķus.

Ir arī jāatzīmē, ka pirms atļaujas došanas projektam vai pirms plāna pieņemšanas valstu 
iestāžu pienākums ir nodrošināt, lai Eiropas vides tiesību akti tiek pareizi piemēroti. Tām ir 
jānodrošina, ka pilnībā tiek ņemtas vērā visas negatīvās sekas, kas saistītas ar jebkādu 
ūdensapgādes infrastruktūru.

Ir arī skaidrs, ka zemes gabalu izmantošanas plānošana ir viens no galvenajiem ūdens 
izmantošanas aspektiem. Saskaņā ar 2007. gada 18. jūlijā pieņemto paziņojumu par ūdens 
deficītu un sausumu papildu ūdensapgādes infrastruktūra ir jāuzskata par izvēles iespēju tikai 
tad, ja citas iespējas ir izsmeltas, tostarp efektīva cenu politika attiecībā uz ūdeni un rentablas 
ūdens taupīšanas alternatīvas, kā arī efektīvāka ūdens resursu izmantošana. 

Secinājums

Komisija gribētu atkārtot, ka zemes apsaimniekošana ir dalībvalstu ziņā. Komisija nav 
atradusi nevienu Kopienas vides tiesību akta pārkāpumu šajā posmā. Ja lūgumraksta 
iesniedzējs Lūgumrakstu komitejai iesniegs papildu informāciju par jebkuru no iepriekš 
minētajiem aspektiem, tad Komisija varēs šo lietu izskatīt no jauna.”

                                               
1 OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.


