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Temats: Lūgumraksts Nr. 0314/2009, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgā
S. B, par uzņēmējdarbībai izmantojamas lauksaimniecības zemes zonēšanu 
teritorijā, kas atrodas Sinde Tábua tuvumā Portugālē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz Portugāles varas iestāžu lēmumu sadalīt zonās dažas 
Sinde Tábua tuvumā esošas teritorijas, kas iepriekš bija klasificētas kā uzņēmējdarbībai 
izmantojama lauksaimniecības zeme. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka tā šajā teritorijā tiks 
iznīcināta dabiskā vide un radīsies ievērojams troksnis un gaisa piesārņojums. Tiks arī 
apdraudēts vietējais tūrisms un pasliktināta vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāte. Lūgumraksta 
iesniedzēja arī uzsver, ka kompetentajām varas iestādēm attiecīgajam industriālās attīstības 
projektam vajadzētu izmantot citus apbūves gabalus, un, tā kā viņa uzskata, ka šajā gadījumā 
nav ievēroti saistītie ES apkārtējās vides aizsardzības noteikumi, viņa aicina Eiropas 
Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 15. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Lūgumraksta iesniedzēja iestājas pret plānotajām izmaiņām zemes izmantošanas jomā, ko 
virza Tábua pašvaldības iestādes Koimbras rajonā, Portugāles Centrālajā reģionā.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Tábua pilsētas padome Sinde-Tábua reģionā gatavojas 
izveidot uzņēmējdarbības un rūpniecības rajonu, pārtraucot zemes lietojumu lauksaimniecībā, 
lai izmantotu to rūpnieciskiem mērķiem. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka šis plāns 
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iznīcinās dabisko vidi un radīs ar troksni un gaisa piesārņojumu saistītas problēmas. Viņa 
uzsver, ka tas negatīvi ietekmēs arī vietējo tūrismu un reģiona iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
Viņa uzskata, ka šādas pārmaiņas ir liekas un ka pašvaldības teritorijā ir citas vietas, kur 
īstenot projektu.

Vispirms jāatzīmē, ka lūgumraksta iesniedzēja nenorāda uz konkrētu Eiropas Kopienas (EK) 
vides tiesību aktu noteikumu iespējamo pārkāpumu.

Komisijas dienesti ir izskatījuši lūgumrakstu iesniedzējas sniegto informāciju, izvērtējot to 
attiecībā uz Eiropas Kopienas tiesību aktiem, kas varētu būt piemērojami šajā gadījumā.

Jāmin, ka atkarībā no attiecīgā plāna vai projekta iezīmēm šajā gadījumā, iespējams, ir 
jāpiemēro Direktīva 2001/42/EK1 par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (zināma kā Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma jeb SVN direktīva) vai 
Direktīva 85/337/EEK2 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (zināma kā ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva), kas grozīta ar 
Direktīvu 97/11/EK3 un Direktīvu 2003/35/EK4.

Stratēģiskā vides novērtējuma (SVN) direktīvas mērķis ir nodrošināt, ka konkrētu plānu un 
programmu izstrādes laikā un pirms to apstiprināšanas tiek noteiktas un novērtētas to radītās 
sekas. Valsts varas iestādes un vides jautājumos kompetentās institūcijas var sniegt savu 
atzinumu, un plānošanas procedūras gaitā iekļauj un ņem vērā visus rezultātus. Pēc plāna vai 
programmas pieņemšanas sabiedrību informē par lēmumu un par to, kā tas tika pieņemts.

Pēc būtības valsts, reģionālo vai vietējo varas iestāžu sagatavotie plāni vai programmas 
ietilpst SVN direktīvas darbības jomā.

No otras puses, grozītajā Direktīva 85/337/EEK ir noteiktas prasības attiecībā uz dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu.

IVN direktīvā ir nodalīti tā saucamie I pielikuma projekti, kuriem vienmēr jāveic IVN 
procedūra, un II pielikuma projekti, attiecībā uz kuriem dalībvalstis, izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi un/vai atbilstīgi transponējošajos valsts tiesību aktos noteiktajiem sliekšņiem vai 
kritērijiem, nosaka, vai projektam jāveic IVN. Veicot katra konkrētā gadījuma pārbaudi vai 
nosakot pakāpes vai kritērijus, ir jāņem vērā IVN direktīvas III pielikumā noteiktie saistošie 
atlases kritēriji. Tie ietver projekta, tā norises vietas īpatnības un iespējamās ietekmes 
īpatnības.

Tādējādi I pielikumā iekļautajiem projektiem IVN procedūra ir obligāta. Attiecībā uz 
II pielikumā minētajiem projektiem dalībvalstīm pirms būvniecības atļaujas piešķiršanas ir 
jānosaka, vai tie var radīt būtisku ietekmi uz vidi. Ir jāņem vērā, ka „rūpniecisko teritoriju 
ierīkošanas projekti” ir iekļauti IVN direktīvas II pielikuma 10. punkta a) apakšpunktā.

                                               
1  OV L 197, 21.7.2001.
2  OV L 175, 5.7.1985.
3  OV L 073, 14.3.1997.
4  OV L 156, 25.6.2003.
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Lūgumraksta iesniedzēja ir iesniegusi Tábua pašvaldības mēra apstiprināta paziņojuma kopiju 
saistībā ar šo plānoto „Área Industrial e Empresarial de Sinde-Tábua”. Saskaņā ar šo 
dokumentu iecerēts pieņemt ar 1994. gadā apstiprināto pašvaldības pilsētplānojumu (Plano 
Director Municipal) saistīto detalizēto plānu (Plano de Pormenor). Šo rūpniecības un 
uzņēmējdarbības pasākumu pamato ar pašreizējo ekonomikas un sociālo situāciju, kur tas 
nepieciešams, lai saņemtu vairāk investīciju jaunas uzņēmējdarbības radīšanai šajā reģionā.

Būtiski piebilst, ka iepriekš minētajā pilsētas padomes paziņojumā ir paredzēts sabiedriskās 
apspriešanas posms un tajā ir norādīts, ka, pirms atbildīgās varas iestādes pieņems jauno 
plānu, tas tiks nodots stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai.

Tā kā šā plāna apstiprināšanas process vēl nav noslēgts, Komisija, balstoties uz šajā 
lūgumrakstā minētajiem elementiem, nevar konstatēt pierādījumus par ES tiesību aktu vides 
jomā pārkāpumu, tādēļ šajā posmā tā nevar veikt turpmākus pasākumus.

Visbeidzot jāatzīmē, ka Komisijai nav tiesību iejaukties saistībā ar iespējamajām izmaiņām 
zemes lietojumā. Šis jautājums ietilpst dalībvalstu tiesību aktu darbības jomā. Ja lūgumraksta 
iesniedzēja vēlas to apstrīdēt, viņai būtu jāizmanto Portugāles tiesību aktos paredzētie 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Secinājums

Pamatojoties uz informāciju, ko sniedza lūgumraksta iesniedzēja, Komisija šajā gadījumā 
nevar konstatēt EK vides tiesību aktu pārkāpumus.”


