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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM
Temats: Lūgumraksts Nr. 0070/2007, ko iesniedza apvienība „Asociacion de

Vecinos de Hondón de las Nieves” (Spānija), par pārmērīgu 
urbanizāciju un iespējamo kaitējumu dabai Hondón de las Nieves 
pilsētā (Alikante)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret vietējo iestāžu lēmumu īstenot astoņus urbanizācijas 
projektus pilsētā Hondón de las Nieve (Alikante). Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka šo 
plānu dēļ, kas ir dažādās atļauju izsniegšanas stadijās, notiktu pārmērīga urbanizācija, kas 
negatīvi ietekmētu gan apkārtējo dabu, gan ūdens resursus un apgādi. Lūgumraksta 
iesniedzēja uzskata, ka nav pienācīgi ievēroti tiesību akti par ietekmes uz vidi novērtējumu un 
informācijas publisku pieejamību. Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu šo 
situāciju pārbaudīt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 30. maijā. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

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

 „I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja skaidro, ka pašlaik tiek gatavots Pilsētattīstības ģenerālplāna 
projekts un apvienība ir nobažījusies, ka projektā paredzēta apbūvējamās zemes 
paplašināšana, kas ievērojami palielinās dzīvokļu celtniecību Hondón de las Nieves pilsētā, 
Alikantes provincē (Spānija). Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas teikto tas, iespējams, 
negatīvi ietekmēs vidi un jo īpaši resursus.

II.  Komisijas komentāri par lūgumrakstu
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Nav iespējams atklāt EK vides tiesību aktu pārkāpumus, jo: 

a) varbūt pašam projektam jāveic Stratēģiskais vides novērtējums saskaņā ar Direktīvu 
2001/42/EK1 par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu, kas būtu kā 
priekšnosacījums projekta apstiprinājumam.

b) individuālajos projektos būs jārīkojas saskaņā ar kārtību, kas noteikta 1985. gada 27. jūnija 
Padomes Direktīvā 85/337/EEK2 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, ko groza Padomes Direktīva 97/11/EK, kā arī Parlamenta un Padomes Direktīva 
2003/35/EK. 

Iepriekš minētā kārtība nodrošinās jebkādu iespējamo seku uz vidi noteikšanu, mazināšanu un 
likvidēšanu. 

III. Secinājumi

Šajā sākotnējā plānošanas stadijā Komisija nevar noteikt EK vides tiesību aktu pārkāpumus. 
Ja tiks iesniegta papildu informācija, kurā norādīti iespējamie pārkāpumi, Komisija, protams, 
turpinās izvērtēt situāciju.”

                                               
1 Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (Oficiālais vēstnesis 

L 197, 21/07/2001)

2 Padomes Direktīva 85/337/EEK2 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu 
(Oficiālais Vēstnesis L 175, 05/07/1985), ko groza Padomes Direktīva 97/11/EK (Oficiālais Vēstnesi sL 073, 
14/03/1997) , kā arī Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/35 (Oficiālais Vēstnesis L 156 17 25.6.2003)


