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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1394/2007, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Miguel Angel 
Gea Rifá, par Caño de la Barreta, El Rompido (Cartaya, Andalucia) tuvumā 
plānotā ūdenssporta kompleksa kaitīgo ietekmi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Andalūzijas iestāžu nodomu būvēt ūdenssporta kompleksu 
Caño de la Barreta, El Rompido (Cartaya, Huelva, Andalucia) tuvumā. Kā norāda 
lūgumraksta iesniedzējs, projekts, kura mērķis ir Club Náutico Río Piedras kompleksa 
pārveidošana, nav paredzēts ne Kartajas vispārējā urbanizācijas plānā, ne Andalūzijas pilsētu 
teritoriālajā plānā. Lūgumraksta iesniedzējs uzstāj, ka plānotais komplekss pārsniegs 
oriģinālās infrastruktūras pieņemamu pārveidošanu un ievērojami ietekmēs Río Piedras
ekosistēmu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šis projekts neatbilst Andalūzijas iestāžu 
priekšlikumam ietvert Caño de la Barreta teritoriju Natura 2000 tīklā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 21. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī

„Komisija norāda, ka vieta, kur plānots jaunais ostas komplekss, atrodas Kopienas nozīmes 
teritorijas (KNT) ES6150028 Estuario del Río Piedras robežās, kas atrodas blakus Kopienas 
nozīmes teritorijai ES6150006 Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido. Spānijas 
varas iestādes ierosināja abas teritorijas noteikt par Kopienas nozīmes teritorijām saskaņā ar 
Dzīvotņu direktīvu1.

                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību. O.V. L 206, 22.07.1992.
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Komisija uzskata, ka varētu būt lietderīgi atgādināt par saistībām saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. punktu un 6. panta 4. punktu, kurā noteikts, ka 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, ir pienācīgi jāizvērtē ietekme uz šo teritoriju, ievērojot tās 
aizsardzības mērķus. Ņemot vērā šāda novērtējuma atzinumus un Dzīvotņu direktīvas 
nosacījumus, kompetentajām iestādēm jāvienojas par plāna vai projekta īstenošanu tikai tad, 
kad tās ir pārliecinājušās, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas integritāte. 

Komisija nav informēta par to, uz kuru projektu atsaucas lūgumraksta iesniedzējs. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju šie plāni vēl ir jāapstiprina reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm.

Secinājumi

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kompetentajām iestādēm vēl ir jāapstiprina 
jaunais ostas kompleksa projekts, un gala lēmums par šo projektu vēl nav pieņemts. Komisija 
norāda, ka šajā posmā nav pazīmju, ka Dzīvotņu direktīvas prasības nebūtu ievērotas. Līdz ar 
to Komisija nevar veikt turpmākus pasākumus, ja vien tās rīcībā nebūs nonākuši jauni fakti.”


