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Temats: Lūgumraksts Nr. 0944/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Lorenza 
Ferraris un kam pievienoti trīs paraksti, par plānoto naftas urbšanas projektu 
Santakročes un Kurones ielejas savvaļas dzīvnieku parkā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret plānoto naftas urbšanas rūpnīcas atrašanās vietu 
Santakročes un Kurones ielejas savvaļas dzīvnieku parkā, kas ir Kopienas nozīmes teritorija 
(IT 20300006), un izsaka bažas par ievērojamo kaitējumu videi, ko tā radīs. Viņa norāda, ka 
līdzīgs projekts jau ir ticis noraidīts un ka šoreiz naftas urbšanas atļauju prasa cits uzņēmums. 
Viņa apgalvo, ka iebildumi attiecībā uz sākotnējo projektu noraidīšanu joprojām paliek spēkā, 
un vēlas nodrošināt to, lai varas iestādes noraidītu arī šo projektu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 27. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Attiecībā uz Kopienas tiesību aktiem par dabas aizsardzību jānorāda, ka Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvas 92/43/EK1 par dabisko dzīvotņu, savvaļas floras un faunas aizsardzību 
(Dzīvotņu direktīva) 6. panta 3. un 4. punktā ir noteikta procedūra, kas jāievēro valsts varas 
iestādēm pirms tādu plānu vai projektu apstiprināšanas, kas var būtiski ietekmēt Natura 2000
teritoriju (Kopienai nozīmīga teritorija vai īpaši aizsargājama teritorija). Valsts varas iestādes 
ir atbildīgas par to, lai tiktu novērtēts, vai projektam varētu būt būtiska ietekme uz minētajām 
teritorijām, un, ja tas tā ir, par direktīvā noteiktās procedūras īstenošanu pirms projekta 
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apstiprināšanas.

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka šajā gadījumā novērtējums tiek veikts atbilstīgi grozītajai 
Direktīvai 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu1, kas zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) direktīva. Tomēr, ņemot 
vērā lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, var secināt, ka projekta īstenošanas atļauja 
naftas urbumu izveidei vēl nav piešķirta.

Atbildība par EK tiesību aktu pareizu īstenošanu galvenokārt ir jāuzņemas dalībvalstīm. 
Atbilstīgi Līgumam Komisijai nav tiesību aizstāt dalībvalstu varas iestādes, veicot plānošanu 
un pieņemot to lēmumus, piemēram, par atļauju veikt naftas urbumus. Ja lūgumraksta 
iesniedzēja vēlāk varēs iesniegt pierādījumus par EK tiesību aktu pārkāpumiem, Komisija 
izskatīs šo lietu atkārtoti.

Tā kā projekta apstiprināšanas process joprojām turpinās un Komisija, ņemot vērā šajā 
lūgumrakstā sniegto informāciju, nav konstatējusi EK tiesību aktu pārkāpumus, šobrīd nevar 
veikt citas darbības.”
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