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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1232/2007, ko „Plataforma Ciudadana Refineria NO” vārdā
iesniedza Spānijas valstspiederīgais Manuel Garcia Gonzáles, par iespējamiem 
Direktīvas 2003/4/EK un Direktīvas 85/337/EK pārkāpumiem saistībā ar Balboa 
naftas pārstrādes rūpnīcu, ko paredzēts celt Estremadūrā (Spānija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Spānijas iestādes ir pārkāpušas vairākas EK direktīvas, 
arī Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un 
Direktīvu 85/337/EK par ietekmes uz vidi novērtējumu, saistībā ar projektu, kura mērķis ir 
izveidot naftas pārstrādes rūpnīcu Estremadūrā (Spānija). Viņš norāda, ka pārstrādes rūpnīca, 
kuru daļēji finansē no valsts līdzekļiem, kaitīgi ietekmēs vidi šajā lauksaimniecības apvidū, 
kas slavens ar olīveļļas un vīna ražošanu. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka pārstrādes 
rūpnīcas darbībai būs jāizmanto ievērojams ūdens daudzums. Viņš apgalvo, ka nav veikta 
publiskā apspriešana, kuru paredz spēkā esošie tiesību akti, un iedzīvotāju izteiktajām bažām 
attiecībā uz ūdens apgādi nav pievērsta pienācīga uzmanība. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs 
protestē pret to, ka notiek iepazīstināšanu tikai ar ietekmes uz vidi novērtējumu attiecībā uz 
ūdensapgādi, nevis pilnīgu novērtējumu, kuram būtu jāaptver projekta kopējā ietekme. 
Lūgumraksta iesniedzējs arī uzsver, ka pārstrādes rūpnīca kaitīgi ietekmēs blakus esošās 
Portugāles teritorijas un ka nav uzklausīts šajās teritorijās dzīvojošo viedoklis, pārkāpjot no 
Espo Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu izrietošās saistības pārrobežu kontekstā. 
Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu izmeklēt šos pārkāpumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī
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„Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par to, ka Spānijas varas iestādes nepareizi 
piemērojušas Eiropas Kopienas vides tiesību aktus, konkrēti, IVN un Orhūsas1 direktīvas 
saistībā ar projektu Balboa naftas pārstrādes rūpnīcas būvniecībai Estremadūras reģionā.

Šādas pašas bažas bija izteiktas rakstiskajā jautājumā E-3863/08.

Komisija jau ir saņēmusi informāciju par šo tematu. Tomēr projekts Balboa naftas pārstrādes 
rūpnīcas būvei nav apstiprināts, un IVN procedūra joprojām turpinās. 

Ņemot vērā projekta mērogu un tā iespējamo ietekmi uz Natura 2000 teritorijām, Komisija ir 
nosūtījusi Spānijas varas iestādēm vēstuli, lūdzot informāciju, un uzraudzīs šī projekta 
attīstību.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„Komisija Lūgumrakstu komitejas sanāksmē, kas risinājās 2009. gada 10. un 11. februārī, 
paziņoja, ka Spānijas iestādēm ir pieprasīta sīkāka informācija par „Balboa naftas pārstrādes 
rūpnīcas” būvi Estremadūras reģionā.

Komisija ir saņēmusi informāciju par šo tematu, un saskaņā ar Spānijas iestāžu sniegtajām 
ziņām ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra joprojām turpinās. Tāpēc projekts Balboa 
naftas pārstrādes rūpnīcas būvei vēl nav apstiprināts un kompetentajām iestādēm vēl jāpieņem 
galīgais lēmums attiecībā uz šo projektu.

Tā kā procedūras vēl turpinās, nevarētu būt Eiropas tiesību aktu pārkāpuma. Tomēr, tā kā 
Komisija apzinās iespējamo ietekmi uz Natura 2000 teritorijām sakarā ar šā projekta 
vērienīgumu un raksturu, tā rūpīgi uzrauga procedūru gaitu šim projektam.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksts

Savā 2009. gada 4. maija vēstulē lūgumraksta iesniedzējs precizē, ka saskaņā ar Estremadūras 
varas iestāžu apgalvojumiem, kas izklāstīti presē, ietekmes uz vidi novērtējumam (IVN) 
Balboa naftas pārstrādes rūpnīcas projektam vajadzēja saņemt kompetento iestāžu „zaļo 
gaismu”, paverot ceļu tā realizācijai.  

Viņš uzskata, ka Orhūsas konvencijas2 5. panta 1. punkts (rectius Nr. 2) neesot ievērots, jo 
informācija par vidi neesot padarīta pieejama sabiedrībai.   
                                               
1 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu (OV L 175, 5.7.1985.), kas grozīta ar Padomes direktīvu 97/11/EK (OV L 73, 14.3.1997.) un
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003.).
2 Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs 
saistībā ar vides jautājumiem, kas parakstīta Orhūsā 1998. gada 25. jūnijā. Eiropas Kopiena ir tās puse kopš 
2005. gada 17. maija pēc Padomes 2005. gada 17. februāra Lēmuma (2005/370/EK), kas publicēts OV L 124, 
17.5.2005., 1. lpp.
Arī Spānijas Karaliste ir tās puse.



CM\792707LV.doc 3/3 PE416.437v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Orhūsas konvencijas 5. pants, uz ko atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, attiecas uz vides 
informācijas „aktīvu izplatīšanu”, ko veic valsts iestādes. Konvencijas struktūrā „pirmais 
pīlārs”, tas ir, sabiedrības pieeja vides informācijai, ir apskatīts 4. un 5. pantā, pirmais no tiem 
attiecas uz pieeju informācijai pēc lūguma, un otrais no tiem attiecas uz informācijas 
izplatīšanu, kas valsts iestādēm jāveic pēc pašu iniciatīvas. 

Pilnībā šis pirmais konvencijas pīlārs Kopienas tiesību aktos tika nodrošināts ar Direktīvu 
2003/4/EK1. Kopienas tiesību sistēmā Orhūsas konvencijas 5. pants ir realizēts šīs direktīvas 
7. pantā. Tomēr šajā gadījumā atsauce uz aktīvu izplatīšanu nav atbilstoša.

No Komisijas papildu atbildes izriet, ka šobrīd notiek procedūra IVN izstrādei. Taču saskaņā 
ar Orhūsas konvencijas 6. pantu un Direktīvu 2003/35/EK2, un it īpaši ar tās 3. pantu, IVN 
ietvaros sabiedrības dalība ir jānodrošina. Direktīvas 85/337/EEK, kas grozīta ar Direktīvām 
97/11/EK un 2003/35/EK, 6. panta 2. punktā detalizēti ir precizēta informācija, kas jāpadara 
pieejama sabiedrībai. Turklāt ir garantēta iespēja vērsties tiesā, „lai apstrīdētu tādu lēmumu, 
darbību vai bezdarbības būtības vai procesuālo likumību, uz kuru attiecas šīs direktīvas 
noteikumi par sabiedrības līdzdalību” (10.a punkts Direktīvā 85/337/EEK, kas grozīta ar 
Direktīvām 97/11/EK un 2003/35/EK).

Tādējādi, ņemot vērā šos precizējumus, lūgumraksta iesniedzējs tiek aicināts pārbaudīt, vai 
grozītās Direktīvas 85/337/EEK 6. panta 2. punktā minētā informācija tika padarīta pieejama 
sabiedrībai, ievērojot tajā norādītās procedūras. Ja izrādās, ka šie noteikumi nav pareizi 
piemēroti, viņš ir aicināts izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas paredzēti grozītās 
direktīvas 10.a punktā.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, Komisija konstatē, ka nav pamata secināt, ka ir 
pārkāpta Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai.”

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību 
sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu, publicēta OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.

2 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, publicēta OV L 156, 25.6.2003., 
17. lpp.


