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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0056/2007, ko asociācijas Associació per a la protecció 
mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Jesús Pons Vidal, par nepamatotu urbanizāciju Adsubia municipalitātes (Alikante) 
teritorijā un par iespējamu kaitējumu aizsargātajai zonai Marjal Pego - Oliva

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd trīs jaunus urbanizācijas projektus, ko paredzēts īstenot 
Adsubia municipalitātes (Alikante) teritorijā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šie trīs 
projekti var radīt pārmērīgu teritorijas urbanizāciju (1958 jaunas mājas) un ka tiem var būt 
kaitīga ietekme uz upi Bullent un mitro zonu Marjal Pego - Oliva, kas ir RAMSAR aizsargātā 
zona. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka nesenā urbanizācija rada nopietnas bažas attiecībā 
uz ūdens ieguves un apgādes ilgtspēju un ka turpmāka attīstība situāciju pasliktinās. 
Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd līdz šim veikto ietekmes uz vidi novērtējumu un lūdz Eiropas 
Parlamentu nodrošināt, lai tiktu veikts atbilstošs novērtējums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 22. maijā. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 29. novembrī.

„Faktu izklāsts

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Atzubia vietējo iestāžu lēmums apstiprināt trīs
urbanizācijas projektus dabas mitrās zonas Marjal de Pego – Oliva (Alikante) tuvumā ir 
pretrunā ar saistībām, kas noteiktas Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīvā 85/337/EEK par 
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dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu1 (IVN direktīva) ar 
grozījumiem, Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīvā 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību2 (Putnu aizsardzības direktīva) un Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvā 
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību3 (Dzīvotņu direktīva).

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka sakarā ar šiem projektiem nepieciešamo ūdens resursu 
apjomu tiks nodarīts kaitējums nozīmīgām dabiskajām dzīvotnēm un sugām, kas tiek 
aizsargātas saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka projekta mērķis būtībā ir ekonomisks un tajā netiek 
ņemti vērā teritorijai izvirzītie dabas aizsardzības uzdevumi, kurus aizstāv Putnu aizsardzības 
direktīva un Dzīvotņu direktīva.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija ir informēta par lūgumrakstā minētajiem jautājumiem, kas ir izklāstīti tās pašas 
asociācijas iesniegtā sūdzībā, kuru Komisija ir reģistrējusi ar atsauces numuru 2006/4227.

Runājot par Direktīvu 85/337/EEK, kas ir grozīta ar Direktīvu 97/11/EK4 un Direktīvu
2003/35/EK5, urbanizācijas projekti ietilpst II pielikuma 10. iedaļas b) apakšiedaļā. Attiecībā 
uz šajā pielikumā norādītajiem projektiem dalībvalstīm, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi 
vai pamatojoties uz dalībvalsts noteiktajiem limitiem vai kritērijiem, kā arī ņemot vērā 
III pielikumā norādītos kritērijus, jāizlemj, vai ir jāveic projekta novērtējums saskaņā ar 5.-
10. pantu Direktīvā 85/337/EEK ar grozījumiem.

Veicot iepriekšēju izpēti, tika konstatēts, ka urbanizācijas projektus paredzēts izvietot netālu 
no Kopienas nozīmes teritorijas (KNT) un īpašas aizsargājamās teritorijas (ĪAT) ES0000147 
Marjal de Pego –  Oliva.

Komisija norāda, ka saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. un 4. punktu „Visos plānos vai 
projektos, kas nav tieši saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, 
bet kas atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem varētu būtiski ietekmēt minēto 
teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Ņemot 
vērā novērtējuma atzinumus par ietekmi uz minēto teritoriju, un saskaņā ar 4. punkta 
noteikumiem, kompetentā valsts iestāde piekrīt plāna vai projekta īstenošanai tikai tad, ja tā ir 
pārliecinājusies, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība, un vajadzības 
gadījumā noskaidrojusi plašas sabiedrības viedokli. 

                                               
1 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu. OV L 175, 05.07.1985.
2 Padomes Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību. OV L 103, 25.04.1979., 1.–18.lpp.
3 Padomes Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. OV L 206, 
22.07.1992., 7.lpp.
4 Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/11/EK, ar kuru groza Direktīvu 85/337/EEK. OV L 073, 
14.03.1997.
5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/35/EK. OV L 156, 25.06.2003.
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Ja, neņemot vērā negatīvu vērtējumu saistībā ar ietekmi uz teritoriju, alternatīvu risinājumu 
trūkuma dēļ plāns vai projekts tomēr ir jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā, kas 
ietver arī sociāla un ekonomiska rakstura intereses, tad dalībvalsts veic visus vajadzīgos 
kompensācijas pasākumus, lai nodrošinātu Natura 2000 tīkla kopējās vienotības aizsardzību. 
Dalībvalsts informē Komisiju par pieņemtajiem kompensācijas pasākumiem.

Ja attiecīgajā teritorijā sastopams prioritārs dabiskās dzīvotnes veids un/vai prioritāra suga, 
tad vienīgie pieņemamie argumenti ir tie, kas saistīti ar veselības aizsardzību vai sabiedrības 
drošību, videi primāri svarīgām labvēlīgām pārveidēm vai, pēc Komisijas atzinuma, citām 
sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm.”

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 7. pantu šie nosacījumi attiecas ne tikai uz Kopienas nozīmes 
teritorijām, bet arī uz īpašām aizsargājamām teritorijām.

Secinājumi

Izskatot šo pieprasījumu, Komisija ir sazinājusies ar Spānijas varas iestādēm un lūgusi tās 
sniegt komentārus par Dzīvotņu direktīvas, Putnu aizsardzības direktīvas un IVN direktīvas 
ievērošanu. Spānijas iestāžu atbilde patlaban tiek izvērtēta. Komisija noteikti informēs 
Lūgumrakstu komiteju par šīs izmeklēšanas rezultātiem.”


