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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0458/2007, ko Asociación de Vecinos de Candás „Amigos de 
Candás” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Luis J. Fernandéz Fernandéz, 
par Hihonas ostas paplašināšanas darbu kaitīgo ietekmi uz Peña María un Xivares
pludmalēm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs nosoda kaitīgās ietekmes risku, kuram var tikt pakļautas Peña María 
un Xivares pludmales sakarā ar vietējo iestāžu projektu par Hihonas ostas paplašināšanu. 
Lūgumraksta iesniedzējs kritizē jau tāpat augsto rūpnieciskā piesārņojuma līmeni šajā 
teritorijā un uzskata, ka Hihonas ostas būvju paplašināšanas plānā nav ņemta vērā negatīvā 
ietekme uz apkārtējo vidi. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu dot Komisijai 
rīkojumu noskaidrot, vai ir ievēroti ES tiesību akti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. septembrī. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 12. februārī

„Lūgumraksta iesniedzējs iedzīvotāju asociācijas „Amigos de Candás” vārdā iebilst pret
paredzēto Hihonas ostas paplašināšanu. Viņš skaidro, ka ierosinātajos paplašināšanas darbos 
ietilpst darbu veikšana tuvējos kalnos un Peña María un Xivares pludmalēs, tādējādi radot 
ievērojamus draudus apkārtējai videi.

Komisija jau izskatīja šo gadījumu lūgumrakstā Nr. 58/2007.
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Direktīvā Nr. 85/337/EEK1, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/11/EK2 un Direktīvu 
2003/35/EK3, ir noteikumi par ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) atsevišķiem projektiem.

Pieejamā informācija liecina, ka tika veikta pilna Hihonas ostas paplašināšanas ietekmes 
novērtējuma procedūra saskaņā ar IVN direktīvu. Iepriekš minētās ietekmes uz vidi 
novērtējuma secinājumi publicēti „Spānijas Oficiālajā Vēstnesī” („BOE”) Nr. 21, 24.01.2004., 
3056.–3073. lpp. Tika ņemta vērā iespējamā paplašināšanas darbu ietekme uz tuvējiem 
kalniem un pludmalēm, un tika izvēlēta alternatīva, kas, pēc veiktajiem pētījumiem, vismazāk 
kaitētu apkārtējai videi.

Ņemot vērā šos apstākļus, Komisija nav konstatējusi pārkāpumus Kopienas vides tiesību jomā 
un nevar turpināt šī jautājuma izskatīšanu.”

                                               
1 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu. Oficiālais Vēstnesis L 175, 1985. gada 5. jūlijs.
2 Padomes 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, 1997. gada 14. marts.
3 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 tiesās groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK. Oficiālais Vēstnesis L 156, 
2003. gada 25. jūnijs.


