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Temats: Lūgumraksts Nr. 0716/2008, ko organizācijas „Ecologistas en Accion de 
Valencia” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Luis Cerillo Escudero, par 
iespējamiem Direktīvas 85/337/EK par ietekmes uz vidi novērtējumu 
pārkāpumiem saistībā ar „Pirmās formulas” sacensību trases būvniecību Valensijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Valensijas vietējās institūcijas pārkāpušas 
Direktīvas 85/337/EK par ietekmes uz vidi novērtējumu noteikumus, atļaujot būvēt „Pirmās 
formulas” sacensību trasi Valensijā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka atļaujas 
izsniegšanas procedūras laikā netika veikts ietekmes uz vidi novērtējums un nenotika projekta 
sabiedriskā apspriešana. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju atbildīgās 
institūcijas nesniedza informāciju par vides jautājumiem, ko tām pieprasīja dažādas vides 
aizsardzības organizācijas, kā arī nesniedza atbildes uz vietējā ombuda (Sindic de Greuges) 
jautājumiem. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu lūgt Komisijai izmeklēt šo 
gadījumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Valensijas vietējās un reģionālās iestādes, apstiprinot 
„Pirmās formulas” sacensību trases būvniecību Valensijas pilsētā, ir pārkāpušas Direktīvu 
85/337/EEK par ietekmes uz vidi novērtējumu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka netika 
veikts ietekmes uz vidi novērtējums un apstiprināšanas procedūrā netika veikta sabiedriskā 
apspriešana.



PE430.780v01-00 2/2 CM\797223LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Komisija ir pārbaudījusi lūgumraksta iesniedzēja iesniegto informāciju. Jāņem vērā, ka 
Komisija šajā saistībā ir arī saņēmusi vairākas vēstules ar sūdzību par EK vides tiesību aktu 
nepareizu piemērošanu. Turklāt Komisija ir saņēmusi rakstisko jautājumu P-0529/08, kas 
attiecas uz šo lietu.

Direktīvā 85/337/EEK1, kura grozīta ar Direktīvu 97/11/EK2 un Direktīvu 2003/35/EK3

(zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva vai IVN direktīva), paredzēti noteikumi 
attiecībā uz dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. IVN direktīvā 
izšķir tā sauktos I pielikuma projektus, kuriem vienmēr piemēro IVN procedūru, un 
II pielikuma projektus, attiecībā uz kuriem dalībvalstīm, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi 
un/vai atbilstīgi transponējošajos valsts tiesību aktos noteiktajiem sliekšņiem vai kritērijiem, 
jānosaka, vai projektam piemēro IVN.

Tādējādi attiecībā uz I pielikumā ietvertajiem projektiem ir obligāti jāpiemēro IVN procedūra. 
Par projektiem, kas norādīti II pielikumā, dalībvalstīm pirms projekta attīstīšanas atļaujas 
saņemšanas jānosaka, vai tie varētu būtiski ietekmēt vidi, ņemot vērā attiecīgos IVN 
direktīvas III pielikumā noteiktos atlases kritērijus.

Svarīgi ir ņemt vērā, ka „Pastāvīgie sacensību un testa treki motorizētiem transporta 
līdzekļiem” ir ietverti IVN direktīvas II pielikuma 11. punkta a) apakšpunktā. Saskaņā ar 
pieejamo informāciju „Pirmās formulas” ielu trase Valensijā nav pastāvīgs veidojums un 
tādējādi neietilpst IVN direktīvas darbības jomā.

Tā kā šajā gadījumā IVN direktīva nav piemērojama, Komisijai nav iespēju iejaukties. 
Lūgumraksta iesniedzēja paustās bažas, kā arī citi iespējamie aspekti attiecībā uz minētā 
projekta īstenošanu attiecas tikai uz dalībvalstu tiesību aktiem. Ja lūgumraksta iesniedzējs 
vēlas tos apstrīdēt, viņš var izmantot Spānijas tiesību aktos paredzētos kompensācijas 
līdzekļus.

Saskaņā ar pieejamo informāciju šajā gadījumā nav pierādījumu par iespējamu EK vides 
tiesību aktu pārkāpumu.”

                                               
1  OV L 175, 05.7.1985.

2  OV L 073, 14.3.1997.

3  OV L 156, 25.6.2003.


