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Lūgumrakstu komiteja

19.2.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0776/2009, ko Hondón de los Frailes iedzīvotāju apvienības 
vārdā iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Roland Sharp, par 
nepieņemamiem attīstības pasākumiem Hondón de los Frailes pilsētā, Alikantē, 
Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pārstāv iedzīvotāju apvienību, kuras biedri ir ļoti noraizējušies par 
vispārējo attīstības plānu, ko piedāvā, bet vēl nav pieņēmusi Frailes pašvaldība. Laikā, kad 
plāns bija nodots sabiedriskai apspriešanai, viņi iesniedza virkni iebildumu. Pašvaldība 
ierosina palielināt pilsētas teritorijas īpatsvaru no 2,3 % līdz 16 %. Saskaņā ar iedzīvotāju 
apvienības sniegto informāciju šāda attīstība nav iespējama, jo nebūs iespējams nodrošināt 
pietiekamu ūdens apgādi, kā to 2007. gada oktobrī apstiprināja Hukaras Hidrogrāfijas 
konfederācija. Lūgumraksta iesniedzēji norāda, ka ar šī pilsētas attīstības projekta 
neilgtspējību tiek pārkāpta 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā. Lūgumraksta iesniedzēji arī iebilst pret 
to, ka turpmākos attīstības projektus reglamentēs ar likumu, ar ko nosaka pilsētas attīstības 
darbību (un ar ko paredz projekta īstenotāja iejaukšanos). Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka 
ar šo likumu netiek piedāvātas pietiekamas garantijas attiecībā uz kompensācijām par īpašuma 
ekspropriāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 8. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

Komisijas komentāri par lūgumrakstu
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Komisija ir izpētījusi lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju šajā gadījumā piemērojamo 
Eiropas Kopienas (EK) tiesību aktu kontekstā.

Ūdens pamatdirektīva (ŪPD) 2000/60/EK1 nosaka, ka ir rūpīgi jāplāno ūdens resursu 
izmantojums un jāizstrādā upes baseina apsaimniekošanas plāni (UBAP), lai izvairītos no 
neilgtspējīgiem risinājumiem un neatgriezeniska kaitējuma videi. Šajos plānos jāietver 
pasākumi, kuru mērķis ir līdz 2015. gadam sasniegt labu gruntsūdeņu kvantitatīvo stāvokli, kā
arī panākt, piemēram, gruntsūdeņu ieguves kontroli. Tomēr ir iespējas šī mērķa sasniegšanai 
piemērot izņēmumus, ja tie pamatoti ar nesamērīgām izmaksām vai tehniskiem šķēršļiem.

Saskaņā ar ŪPD pirmie UBAP bija jāpublicē līdz 2009. gada decembrim. Viena no 
galvenajām vides politikas problēmām ir tās integrācija citās politikās, ieskaitot urbanizācijas 
un tūrisma politiku. ŪPD 14. pants nosaka, ka dalībvalstīm ir pienākums veicināt visu 
ieinteresēto pušu aktīvu iesaistīšanos UBAP izstrādes procesā. UPD līdzdalības pieeja sniedz 
iespējas uzlabot politiku integrāciju un veicināt ūdens resursu aizsardzību un ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu nākotnē.

Saskaņā ar pieejamo informāciju ŪPD īstenošana Spānijā būtiski kavējas. Plānu projekti 
lielākajā daļā upju baseinu rajonu vēl nav nodoti sabiedriskai apspriešanai. Komisija rūpīgi 
sekos nākamajiem ŪPD īstenošanas pasākumiem, it īpaši upes baseina apsaimniekošanas 
plānu pieņemšanai, lai nodrošinātu, ka Spānijas varas iestādes pilda savus pienākumus. Kad 
upes baseina apsaimniekošanas plāni būs pieņemti, Komisija izvērtēs to saturu, lai 
nodrošinātu, ka tie ir saskaņā ar ŪPD prasībām.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja atsūtīto novērtējumu, pagaidām nekādi Direktīvas 
2000/60/EK pārkāpumi nav konstatējami; tomēr jānorāda, ka pirms projekta apstiprināšanas 
vai plāna pieņemšanas valsts varas iestāžu pienākums ir nodrošināt Eiropas tiesību aktu vides 
jomā pareizu piemērošanu. Tām jānodrošina, ka vides ietekmes novērtējumā ir pilnībā 
ņemtas vērā visas negatīvās sekas, kas saistītas ar papildu ūdensapgādes infrastruktūru.

No otras puses, jānorāda, ka atkarībā no attiecīgā pilsētas attīstības plāna īpatnībām šajā 
gadījumā varētu būt piemērojama Direktīva 2001/42/EK2 par noteiktu plānu un programmu 
ietekmes uz vidi novērtējumu (zināma kā Stratēģisko vides novērtējumu direktīva jeb SVN 
direktīva) vai Direktīva 85/337/EEK3 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu (zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva jeb IVN direktīva).

Komisija izmantoja izdevību pieminēt šo jautājumu savā paziņojumā saistībā ar lūgumrakstu 
Nr. 70/2007, kas arī attiecās uz „pārlieku urbanizāciju un iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi 
Hondón de las Nieves, Alikantē”.

Līdz ar to ir svarīgi norādīt, ka arī uz pašu plānu varētu būt attiecināms stratēģiskais vides 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, (OV L 327, 22.12.2000., 
1. lpp.)
2 OV L 197, 21.07.2001.
3 OV L 175, 5.7.1985.
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novērtējums saskaņā ar Direktīvu 2001/42/EK. Individuāliem projektiem būs jāievēro IVN 
direktīvā noteiktās procedūras. Šo procedūru ietvaros tiks nodrošināts, ka tiek noteikta, 
samazināta un novērsta iespējamā ietekme uz vidi. Procedūrās ir paredzēts sabiedriskās 
apspriešanas posms, kura laikā lūgumraksta iesniedzēji var iesniegt savus iebildumus, kā viņi, 
šķiet, ir darījuši.

Komisija vēlas lūgumraksta iesniedzējam norādīt, ka Komisija ir Eiropas Kopienu Tiesā 
pārkāpuma procedūras veidā saskaņā ar EK dibināšanas līguma 226. pantu (tagad Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 258. pants) apstrīdējusi dažu Valensijas zemes tiesību aktu 
(LRAU-LUV) noteikumu saderību ar ES valsts iepirkumu noteikumiem. Komisijas iesniegums 
saistībā ar šo pārkāpumu tika iesniegts Eiropas Kopienu Tiesā 2008. gada 9. jūlijā ar atsauci
uz lietu C-306/08 Komisija/Spānija1. Komisijas nostāja šajā lietā ir tāda, ka uz PAI (integrētas 
rīcības programmas, ko nosaka LUV) ir pilnā mērā jāattiecina ES valsts iepirkumu noteikumi 
un principi, it īpaši Direktīvas 93/37/EEK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu 
piešķiršanas procedūras2 un Direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru3, noteikumi.

Tomēr jāuzsver, ka minētajā tiesvedībā netiek apstrīdēti tie Valensijas zemes tiesību aktu 
noteikumi, kas attiecas uz vietējo varas iestāžu kompetenci ekspropriācijas jautājumos 
(ieskaitot lūgumraksta iesniedzēja minētās kompensācijas), jo saskaņā ar EK dibināšanas 
līguma 295. pantu (tagad Līguma par Eiropas Savienības darbību 345. pants) par 
īpašumtiesību sistēmu dalībvalstīs šie jautājumi nav Eiropas Savienības kompetencē.

Turklāt pārkāpuma procedūra attiecas tieši uz reģionālo tiesību aktu nesaderību, nevis uz 
atsevišķiem šo tiesību aktu noteiktiem PAI piešķiršanas gadījumiem. Tādēļ, ja lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka ir cietis zaudējumus valsts tiesību aktu nesaderības dēļ, viņam 
vajadzētu valsts līmenī vērsties pēc kompensācijas kompetentajās iestādēs, ieskaitot tiesas. 
Valsts tiesas ir galvenās par ES tiesību aktu ievērošanas nodrošināšanu atbildīgās iestādes, it 
īpaši atsevišķos ES tiesību aktu nepareizas piemērošanas gadījumos. Šīs tiesas var, un dažreiz 
tas ir viņu pienākums, saskaņā ar EK dibināšanas līguma 234. pantu (tagad Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 267. pants) iesniegt jautājumus Eiropas Kopienu Tiesai, ja tās 
uzskata, ka, lai atrisinātu attiecīgo tām nodoto lietu, ir nepieciešams precizēt konkrētu EK 
tiesību aktu punktu, kura interpretācija tām nav skaidra.

Ja lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka šajā gadījumā ir pārkāptas viņu īpašumtiesības, viņiem 
būtu valsts līmenī jāvēršas pēc kompensācijas kompetentajās iestādēs, ieskaitot tiesas.

Katrs, kurš uzskata, ka ir pārkāptas viņa pamattiesības, var iesniegt sūdzību Eiropas Padomes 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Tiesa var izskatīt lietu tikai tad, ja ir izsmeltas visas iespējas 
panākt kompensāciju valsts līmenī.
                                               
1 Lieta pieejama Eiropas Kopienu Tiesas tīmekļa vietnē: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=es
2 Padomes Direktīva 93/37/EEK (1993. gada 14. jūnijs) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts 
līgumu piešķiršanas procedūras, OV L 199, 09.08.1993, 54. lpp
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/18/EK (2004. gada 31. marts) par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, OV L 134, 30.04.2004, 114. lpp.
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Secinājumi

Komisija vēlas uzsvērt, ka zemes izmantojuma valsts tiesību aktu noteikšana, vienlaikus 
ievērojot EK tiesību aktus vides jomā, galvenokārt ir dalībvalstu kompetencē.

Saskaņā ar iesniegto informāciju attiecīgais plāns vēl nav nodots oficiālai apstiprināšanai, un 
būtu priekšlaicīgi uzskatīt, ka ir pārkāpti EK tiesību akti vides jomā.

Tādēļ šajā posmā Komisija nevar noteikt nekādus EK tiesību aktu vides jomā pārkāpumus.

Turklāt Komisija ir Eiropas Kopienu Tiesā pārkāpuma procedūras veidā saskaņā ar EK 
dibināšanas līguma 226. pantu (tagad Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pants) 
apstrīdējusi dažu Valensijas zemes tiesību aktu (LRAU-LUV) noteikumu saderību ar EK valsts 
iepirkumu noteikumiem. Tomēr minētajā tiesvedībā netiek apstrīdēti tie Valensijas zemes 
tiesību aktu noteikumi, kas attiecas uz ekspropriāciju (ieskaitot kompensācijas jautājumus), jo 
šie jautājumi nav Eiropas Savienības kompetencē.”


