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Lūgumrakstu komiteja

25.3.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0997/2006, ko „Asociación para la Defensa de la Naturaleza y 
los Recursos de Extremadura” (Adeneksa) vārdā iesniedza Spānijas
valstspiederīgais Jésus Valiente, par Natura 2000 aizsargājamā teritorijā 
īstenojamo tūrisma kompleksu „Marina Isla de Valdecanes”

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret „Marina Isla de Valdecanes” projekta, kura mērķis ir 
uzbūvēt tūrisma kompleksu Natura 2000 aizsargājamā teritorijā Valdekanā (Kaseresa, 
Estremadura, Spānija), apstiprināšanu. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto 
informāciju Estremaduras vietējās varas iestādes ir apstiprinājušas projektu, neskatoties uz to, 
ka būvējamais komplekss paredzēts El Embalse de Extremadura un 200 metru attālumā no 
Márgenes de Valdecanas, kuras abas ir Natura 2000 aizsargājamās teritorijas. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka projekts rada nopietnus draudus videi un pārkāpj EK tiesību aktus. 
Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izpētīt šo lietu un panākt projekta 
īstenošanas apstādināšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 14. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 21. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs ziņo par tūrisma kompleksa izveidošanas projektu Valdekanas 
aizsargājamā teritorijā (Kaseresa, Estremadura), ko Estremaduras vietējās iestādes ir 
pasludinājušas par „reģionālas nozīmes” teritoriju.
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Tūrisma, veselības, ainavas un pakalpojumu kompleksu „Marina Isla de Valdecanes” ir 
plānots izvietot Valdekanas aizsargājamā teritorijā El Gordo un Berrocalejo (Kaseresa) 
pašvaldību teritorijā. Estremaduras autonomās kopienas valdība ir apstiprinājusi projektu 
2006. gada 24. janvārī.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka paredzētais projekts ietekmēs divas Eiropas Natura 2000 
tīkla aizsargājamās teritorijas, proti, īpaši aizsargājamo teritoriju SPA ES0000329 „Embalse 
de Valdecañas”, kas izveidota saskaņā ar Putnu aizsardzības direktīvu (Direktīva 
79/409/EEK), un Kopienas nozīmes teritoriju SCI ES4320068 „Márgenes de Valdecañas”, 
kas izveidota saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu (Direktīva 92/43/EEK).

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izpētīt šo lietu un panākt, ka projekta 
īstenošana tiek apstādināta, jo viņš uzskata, ka tā pārkāpj Eiropas Kopienas, dalībvalstu un 
reģionālos tiesību aktus. 

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par projekta īstenošanas iespējamo negatīvo ietekmi uz 
dzīvotņu un dzīvnieku sugu aizsardzības statusu Natura 2000 aizsargājamās teritorijās.

Projektiem, kuriem var būt ievērojama negatīva ietekme uz šādām teritorijām, ir jāveic 
novērtējums saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. un 4. punktu1. Atkarībā no 
novērtējumu secinājumiem kompetentās iestādes var apstiprināt plānu vai projektu tikai pēc 
pārliecināšanās, ka tas negatīvi neietekmēs teritorijas integritāti. Ja novērtējums ir negatīvs, 
plānu vai projektu var īstenot tikai tad, ja nav alternatīvu risinājumu un projekts ir saistīts ar 
sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm, turklāt veicot visus nepieciešamos kompensācijas 
pasākumus, lai nodrošinātu Natura 2000 teritoriju vispārējās saskaņotības aizsardzību.

Komisija atzīmē, ka projekta īstenotājs ir novērtējis šā projekta iespējamo ietekmi uz 
Natura 2000 tīklu. Šo novērtējumu iesniedza reģionālajām kompetentajām iestādēm 
2006. gada 3. novembrī. To nodeva publiskajai apspriešanai saskaņā ar Reģionālās vides 
pārvaldes lēmumu 2006. gada 19. decembrī. Lūgumraksta iesniedzējs un četras citas personas 
izteica iebildumus pret projektu. Pamatojoties uz šo apspriešanas procesu, projekta 
īstenotājam pieprasīja papildu informāciju, lai pabeigtu projekta novērtējumu. Kompetentā 
reģionālā iestāde izdeva oficiālu vides ietekmes novērtējuma paziņojumu 2007. gada 
2. martā2, atzīstot, ka šis projekts atbilst pašreizējiem vides tiesību aktiem un būtiski 
neietekmē Natura 2000 tīkla integritāti. Pozitīvais atzinums ir saistīts ar nosacījumu, ka tiek 
izpildīti vairāki negatīvas ietekmes mazināšanas pasākumi kompleksa izveidošanas un 
ekspluatācijas gaitā. Kā ziņots, projekta īstenotājs ir piekritis pārveidot projektu, lai iekļautu 
šos negatīvās ietekmes mazināšanas pasākumus.

Secinājumi

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisijai nav pierādījumu, ka minētajam projektam 
būs būtiska negatīva ietekme uz aizsardzības statusu tām iezīmēm, kurām ir izveidota 

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
2 D.O.E. Nr. 31, 2007. gada 15. marts; http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/310O/07060686.pdf
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Natura 2000 aizsargājamā teritorija.

Komisijai nav norādījumu par to, ka būtu pārkāpti Kopienas tiesību akti, un tādēļ tā neplāno 
turpmākas darbības šajā lietā.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Pēc Komisijas 2007. gada 21. septembra paziņojuma un pēc jaunas informācijas saņemšanas, 
kurā uzsvērts, ka atklātajiem faktiem varētu būt nopietna ietekme uz īpaši aizsargājamo 
teritoriju (SPA) ES0000329, „Embalse de Valdecañas”, Komisija reģistrēja sūdzību. Turpinot 
uzsākto izpēti, 2009. gada 2. februārī Komisija Spānijas Karalistei nosūtīja oficiālu 
paziņojuma vēstuli saistībā ar 1992. gada 21. maija Padomes Direktīvas 92/43/EEK1 par 
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 6. panta 2., 3. un 4. punktu un 
7. pantu attiecībā uz projektu „Marina Isla de Valdecañas”, kas atrodas iepriekš minētajā 
SPA.

Secinājumi

Komisija šobrīd izvērtē Spānijas varas iestāžu atbildi un nodrošinās pareizu Kopienas tiesību 
aktu piemērošanu.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Atsaucoties uz Komisijas pēdējo paziņojumu, ir svarīgi uzsvērt, ka iesniegtie fakti tika 
pakļauti divām tiesas procedūrām Estremaduras Augstākajā tiesā (Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, recursos 561/2007 un 753/2007).

Valsts tiesneši un tiesas ir augstākais garants pareizai Kopienas tiesību aktu īstenošanai un 
ierasts veids, lai kontrolētu valsts varas iestāžu darbības likumību. Turklāt tiesas procedūras 
valsts līmenī notiek saskaņā ar pretstata principu, kas garantē to, ka iespējamās nelikumības 
vai problēmas nepareizā Kopienas tiesību aktu īstenošanā tiek novērstas. 

Komisija var gaidīt valsts tiesu procedūru iznākumu tajos gadījumos, kad tie paši fakti ir 
tiesnešu un valstu tiesu analīzes priekšmets. To Eiropas ombuds apstiprināja savā 2009. gada 
22. decembra lēmumā attiecībā uz sūdzību Nr. 822/2009/BU. 

Šajā sakarā minētā lēmuma 33. punktā norādīts, ka „ombuds atbalsta Komisijas viedokli, ka 
valsts administratīvās vai tiesu iestādes ir galvenokārt atbildīgas par ES tiesību aktu 
ievērošanas nodrošināšanu dalībvalstīs. Pirmkārt, tas ir izdevīgi valstspiederīgajiem un, 
otrkārt, ES tiesību akti tiktu labāk ievēroti, ja ar tiem saistītos jautājumus un problēmas 
risinātu valsts varas iestādes. Tādēļ, aplūkojot valsts tiesvedību kā daļu no īstenošanas procesa 
dalībvalstīs, ombuds uzskata Komisijas nostāju par pamatotu.” 

Ja Komisija uzskata par nepieciešamu sagaidīt valsts procedūras iznākumu pēc tam, kad būs 
pieņemti valsts nolēmumi, Komisija novērtēs situāciju un veiks nepieciešamos pasākumus.

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
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Komisija slēdza šo lietu 2010. gada 20. janvārī, pamatojoties uz iepriekš minētajiem 
argumentiem.”


