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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0685/2004, ko „San Andrés de los Tacones” iedzīvotāju 
apvienības vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Eusebio Ortega Villalvilla, 
par iespējamu ES tiesību aktu pārkāpumu saistībā ar industriālās zonas attīstību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir minētās iedzīvotāju apvienības priekšsēdētājs, šīs apvienības 
vārdā iebilst pret plānoto rūpnieciskās attīstības projektu, apgalvojot, ka tas pārkāpj Padomes 
Direktīvu 83/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kas grozīta ar Padomes Direktīvu 97/11/EK, kā arī Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, sniedzot virkni piemēru savu uzskatu pamatošanai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 29. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2005. gada 16. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka nepieciešams veikt plānotās 400,21 ha lielās loģistikas 
un rūpniecības teritorijas ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kas grozīta ar Padomes Direktīvu 97/11/EK.1 Viņš norāda, ka var pieprasīt arī 
novērtējumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/42/EK par noteiktu 

                                               
1  OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp. un OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
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plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu.1

Padomes Direktīvā 85/337/EEK (IVN direktīva) noteikts, ka dalībvalstīm jānodrošina, lai 
pirms atļaujas piešķiršanas tiktu veikts ietekmes uz vidi novērtējums tādiem projektiem, 
kuriem var būt nopietna ekoloģiskā ietekme, tai skaitā to iezīmju, apjoma vai atrašanās vietas 
dēļ. Šie projekti ir noteikti 4. pantā un direktīvas I un II pielikumā. Attiecībā uz tādiem 
projektiem kā „rūpniecisko teritoriju attīstības projekti”, kas uzskaitīti II pielikuma 10. punkta 
a) apakšpunktā, dalībvalstīm, vai nu veicot katra gadījuma pārbaudi, vai pamatojoties uz 
limitiem vai kritērijiem, jānosaka, vai projektam ir vai nav jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums sakarā ar tā iespējamu būtisku ietekmi uz vidi, ņemot vērā direktīvas 
III pielikumā noteiktos atbilstošos atlases kritērijus.

Dažos gadījumos uz vienu ierosinājumu vienlaikus var attiekties gan IVN direktīva, gan 
Direktīva 2001/42/EK (SVN direktīva). Tas var notikt, piemēram, gadījumā, kad plāns vai 
programma ir sagatavota konkrētai būvniecībai, kas kā projekts noteikts arī IVN direktīvā. 
Atkarībā no situācijas tas var notikt rūpnieciskās teritorijas izveides gadījumā. SVN direktīva 
attiektos tikai tādā gadījumā, ja ir izpildīti visi tās 2. un 3. pantā minētie kritēriji un vairumā 
gadījumu, ja plāns vai programma tika uzsākta pēc direktīvas piemērošanas datuma 
(2004. gada 21. jūlijs).
Komisijas uzmanība uz lūgumraksta iesniedzēja minētajiem faktiem tika vērsta arī vairākās 
sūdzībās. Uzsāktās izmeklēšanas ietvaros Komisija Spānijas varas iestādēm iesniedza 
vairākus iesniegumus, lai pieprasītu to viedokli par Kopienas tiesību aktu piemērošanu šajā 
gadījumā.
Savā atbildē Spānijas varas iestādes norādīja, ka tiek izskatīta iespējamā loģistikas un 
rūpnieciskās teritorijas izveide San Andrés de los Tacones un Serín reģionos Gijón (Astūrijas 
reģions). Tomēr pagaidām nav sagatavots konkrēts projekts. Varas iestādes apliecina, ka visas 
iespējamās Gijón pašvaldības vispārējā pilsētplānošanas akta izmaiņas, kas veiktas šī projekta 
izstrādei, tiks veiktas saskaņā ar Spānijas un Kopienas tiesību aktos ietvertajiem 
nosacījumiem, tādējādi ietverot arī SVN direktīvu.  Spānijas varas iestādes norāda, ka veiks 
„Daļējā pilsētas plāna”, kas projekta apstiprināšanai ir nepieciešams saskaņā ar Spānijas 
tiesību aktiem, ietekmes uz vidi novērtējumu saskaņā ar IVN direktīvu.
Spānijas varas iestādes arī paudušas apņemšanos informēt Komisiju par visiem lēmumiem, 
kas nākotnē varētu tikt pieņemti saistībā ar šo lietu.
Ņemot vērā to, ka pašlaik projekts nepastāv, un Spānijas varas iestāžu apņemšanos efektīvā 
veidā piemērot EK vides tiesību aktus gadījumā, ja projekts visbeidzot tiks pieņemts, 
Komisija nolēma izbeigt izmeklēšanu, iepriekš informējot sūdzību iesniedzējus.  Atļautā 
termiņa ietvaros sūdzību iesniedzēji nesniedza papildu atbilstošu informāciju, kas varētu 
atklāt pierādījumus par EK tiesību aktu pārkāpumu šajā lietā.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

Komisija pieprasīja informāciju no Spānijas varas iestādēm saistībā ar Gijón (Astūrija) 
Pilsētas pārvaldības plāna izmaiņām, lai to piemērotu reģionālajam pilsētas tiesību aktam 
Nr. 3/2002 „Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón 2004”.
                                               
1  OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīvā 2001/42/EK par noteiktu 
plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu1 ir noteikts, ka pienākums veikt ietekmes 
uz vidi novērtējumu attiecas uz plāniem un programmām, kuru pirmā oficiālā sagatavošanas 
darbība ir veikta pēc 2004. gada 21. jūlija.

Tādēļ direktīva nav piemērojama nosodītajam plānam, jo Gijón Pilsētas padomes veiktā plāna 
sākotnējā apstiprināšana notika 2004. gada 9. februārī un iepriekšējā informācija par 
sabiedrisko apspriešanu un tās saturu tika publicēta 2003. gada 19. decembra Reģionālajā 
vēstnesī. Turklāt plānu galīgi apstiprināja 2005. gada 30. decembrī, kas nozīmē, ka tas saņēma 
apstiprinājumu 24 mēnešu laikā pēc 2004. gada 21. jūlija.

Secinājumi

Plānam nav jāatbilst Direktīvai 2001/42/EK, jo to izslēdz 13. panta 3. punkts.”

                                               
1 OV L 197, 21.07.2001., 30.–37. lpp.


