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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0878/2007, ko Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE)
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Pedro Garcia Moreno, par reģionālo un 
vietējo iestāžu iespējamiem EK vides tiesību aktu pārkāpumiem Mursijas
autonomajā kopienā (Spānijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka pieņēmumu, ka reģionālās un vietējās iestādes Mursijas 
autonomajā kopienā (Spānijā) pārkāpj EK vides tiesību aktus, jo tās ir tieši atbildīgas par 
pilsētattīstības ģenerālplānu, daļējo plānu un īpašo plānu pieņemšanu, kas ir labvēlīgi 
pārmērīgai urbanizācijai, radot nopietnu kaitējumu videi. Kā norāda lūgumraksta iesniedzējs, 
EK Direktīva 2001/42 par stratēģiskās ietekmes novērtējumu tiek pastāvīgi pārkāpta, jo 
vairumā gadījumu iepriekš minētās iestādes nevērtē šo plānu sekas vidē. Lūgumraksta 
iesniedzējs arī izsaka pārmetumus par pārredzamības trūkumu plānošanas procesā un lūdz 
Eiropas Parlamentu izmeklēt šo situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 8. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Mursijas reģionālā pašvaldība un 43 reģiona 
pašvaldības (no 45 pašvaldībām) neievēro Direktīvas 2001/42/EK1 noteikumus, jo iepriekš 
minētās varas iestādes neizvērtē pilsētattīstības plānu ietekmi uz vidi.

                                               
1Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu 
ietekmes uz vidi novērtējumu, OV L 197, 21.7.2001.
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Direktīvu 2001/42/EK, SVN (Stratēģiskā vides novērtējuma) direktīvu, piemēro tiem plāniem 
un programmām, kam var būtiska ietekme uz vidi. Pilsētu un lauku plānošanai un zemes 
izmantošanas plāniem SVN parasti piemēro, ja tie atbilst 2. un 3. panta nosacījumiem un ja to 
pirmā oficiālā sagatavošanas darbība tika veikta pēc 2004. gada 21. jūlija.

Tomēr, kā norādīts 13. pantā, direktīvu piemēro tikai attiecībā uz tiem plāniem un 
programmām, kuru pirmā oficiālā sagatavošanas darbība ir veikta pēc 2004. gada 21. jūlija, kā 
arī plāniem un programmām, kuru pirmā sagatavošanas darbība ir veikta pirms minētā datuma 
un ko pieņem vai iesniedz likumdošanas procedūrai vairāk nekā 24 mēnešus pēc šī datuma 
(t. i., 2006. gada 21. jūlija), izņemot gadījumus, kad dalībvalstis pieņēmušas lēmumu par to, 
ka tas nav realizējams. Šis lēmums jādara zināms sabiedrībai.

Jānorāda arī, ka SVN direktīva paskaidro, ka tiem plāniem un programmām, kas attiecas uz 
nelielām teritorijām vietējā līmenī vai kurām paredzēti nelieli grozījumi, novērtējums jāveic, 
ja konstatē, ka tie var būtiski ietekmēt vidi. Ja minētiem grozījumiem netiek piešķirta tāda pati 
nozīme kā plāniem un programmām, direktīvas piemērošanas joma būs vēl vairāk ierobežota. 
Ir būtiski nodalīt grozījumus plānos un programmās no grozījumiem atsevišķos projektos, kas 
paredzēti saskaņā ar plānu vai programmu. Otrā gadījumā (kur atsevišķi projekti tiek grozīti 
pēc plāna vai programmas pieņemšanas) jāpiemēro nevis Direktīva 2001/42/EK, bet citi 
atbilstošie tiesību akti (piemēram, Direktīva 92/43/EK1 un/vai Direktīva 85/337/EEK2).

Lūgumraksta iesniedzējs ir pievienojis pielikumu ar būtisku skaitu piezīmju par publikācijām 
Mursijas reģiona Oficiālajā Vēstnesī. Lielākā daļa no šīm piezīmēm attiecas uz pašvaldības 
sākotnējā plāna pieņemšanu, paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu un paziņojumiem par 
publisko konkursu plāna izstrādes uzsākšanai. Pārējās piezīmes, šķiet, attiecas uz plāniem, kas 
apstiprināti pirms 2006. gada 21. jūlija, kuriem nav iespējams noteikt pirmo sagatavošanas 
darbību.

Saskaņā ar iesniegto informāciju lielākā daļa plānu tiek izvērtēti, un kompetentā varas iestāde 
nav tos apstiprinājusi. Pirms atļaujas izsniegšanas projektam vai plāna pieņemšanas 
dalībvalstu varas iestāžu atbildībā ir nodrošināt pareizu Eiropas vides tiesību aktu 
piemērošanu. Tā kā neviena atļauja vēl nav piešķirta, ir pāragri spriest par EK tiesību aktu 
pārkāpumu.”

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
2 OV L 175, 5.7.1985.


