
CM\720287LV.doc PE405.786v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lūgumrakstu komiteja

17.04.2008

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0461/2006, ko Ayuntamento de Aguimes (Aguimes, Spānija) 
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Antonio Morales Mendez, par to, 
ka Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansēts projekts par Arinaga ostas 
(Grankanārija, Spānija) paplašināšanu pārkāpj EK direktīvas 85/337, 
92/43 un 79/409

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Aguimes pilsētas mērs, un viņš uzskata, ka Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda finansēts projekts par Arinaga ostas (Grankanārija, Spānija) paplašināšanu 
būtiski pārkāpj EK vides tiesību aktus, jo īpaši EK direktīvas 85/337, 92/43 un 79/409. Viņš 
uzskata, ka pienācīgi nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums, jo nav ņemta vērā projekta 
kaitīgā ietekme uz aizsargājamām sugām šajā apvidū. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentu iejaukties, lai pārtrauktu šā projekta īstenošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 31. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. aprīlī

I. Lūgumraksts
Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret plānu paplašināt Arinaga ostu Grankanārijā (Kanāriju 
salas), jo tas var ietekmēt aizsargātas dabiskās dzīvotnes un sugas. Viņš norāda, ka iestādes 
nav pietiekami novērtējušas projekta ietekmi uz dažām svarīgām sugām un dzīvotnēm, 
piemēram, jūraszāļu pļavām, kas atrodas Arinaga līcī un Formas līcī, tieši līdzās Playa del 
Cabrón, kas ir Kopienā nozīmīga teritorija (KNT) (ES7010053). Lūgumraksta iesniedzējs 
norāda, ka šīs vietas gan nav iekļautas KNT, taču to dabisko vērtību dēļ tās būtu jāiekļauj 
minētajā KNT.  Tāpat lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka nav izskatītas alternatīvas iespējas, 
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kam būtu mazāka ietekme uz vidi.
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka projekts var nelabvēlīgi ietekmēt Dzīvotņu direktīvas 
IV pielikumā uzskaitītās prioritārās sugas, piemēram, Caretta caretta un zaļo jūras 
bruņurupuci. Viņš arī piemin iespējamo ietekmi uz putnu aizsardzībai nozīmīgo teritoriju 
(IBA) Nr. 351, ko Kanāriju salu iestādes neatzīst par īpaši aizsargājamo teritoriju, un uz Putnu 
direktīvas I pielikumā minētajiem aizsargājamiem putniem.

II. Komisijas piezīmes par lūgumrakstu

Komisijai ir zināmi gan šie notikumi, gan lūgumraksta iesniedzēja izvirzītie argumenti, jo 
sūdzību par šo pašu tēmu saņēmusi arī Komisija.  

Pēc šī paša lūgumraksta iesniedzēja sūdzības (Nr. 2004/4430) saņemšanas Komisija veica 
pārbaudi par to, kā Spānijas iestādes Arinaga ostas (Grankanārijā) paplašināšanā ievēro 
Kopienas saistības saskaņā ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīvu 79/409/EEK par 
savvaļas putnu aizsardzību1 (Putnu direktīva), Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvu 
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību2 (Dzīvotņu direktīva) 
un Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīvu 85/337/EEC par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu3.
Lai novērtētu sūdzībā izvirzītos jautājumus, Komisija vērsās pie Spānijas iestādēm, lai 
noskaidrotu, kā uz šo projektu attiecināti piemērojamie Kopienas tiesību akti. 
Spānijas iestādes apliecināja, ka kompetentās iestādes ir veikušas projekta ietekmes uz vidi 
novērtējumu un izskatītas arī projekta alternatīvas. Minētajā novērtējumā nav konstatēts, ka 
projekts radītu ievērojamu ietekmi uz iepriekš minēto KNT.  

Spānijas iestādes arī informēja par to, kādu ornitoloģisku apsvērumu dēļ daļa no IBA
Nr. 351 nav klasificēta par īpaši aizsargājamu teritoriju atbilstoši Putnu direktīvai. 

Turklāt IBA Nr. 351 mītošas sugas ir plaši sastopamas citās vietās, kuras Kanāriju salu 
iestādes ir atzinušas par īpaši aizsargājamām teritorijām.

Ņemot vērā minēto, Komisija neuzskata, ka tiktu pārkāpti Kopienas vides tiesību akti.
Komisija 2005. gada 28. oktobrī informēja sūdzības iesniedzēju par nodomu pārtraukt 
izmeklēšanu un deva viņam iespēju viena mēneša laikā iesniegt komentārus. Sūdzības 
iesniedzējs atbildēja 2005. gada 21. decembrī. Komisija pārbaudīja viņa iesniegtos 
argumentus un uzskatīja, ka nav iesniegti jauni fakti, kas Komisijai ļautu turpināt lietas 
izskatīšanu. 

III. Secinājumi

Ņemot vērā minēto, Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja argumenti jau pārbaudīti, 
veicot viņa iesniegtās sūdzības izskatīšanu. Komisija uzskata, ka nav iesniegta papildu 
informācija, kas ļautu konstatēt attiecīgo Kopienas vides tiesību aktu pārkāpumu.

                                               
1 OV L 103, 25.4.1979., 1.-18. lpp.
2 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
3 OV L 175, 05.7.1985., 40. lpp.
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