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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1469/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Juan José 
Pajarón, par jūras augu iznīcināšanu saistībā ar Campomanes jahtu piestātnes 
paplašināšanu Altejā, Alikantē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par jūras aļģu posidonia, kas ir aizsargājama jūras augu 
suga saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas noteikumiem, un citu aizsargājamo jūras ekosistēmu 
iznīcināšanu sakarā ar Campomanes jahtu ostas paplašināšanu Altejā. Lai gan iepriekšējais 
mērs bija aicinājis papildināt paplašināto ostu ar šiem jūras augiem, jaunais mērs, kā apgalvo 
lūgumraksta iesniedzējs, atsakās to darīt, un tādēļ viņš lūdz, lai jūras aļģes tiktu iestādītas 
atpakaļ jūras dzelmē un no jūras dzelmes jaunās ostas būvniecības vietā tiktu aizvākti 
atkritumi un daudzās šķembas un akmeņi, kas posta dabas teritoriju. Netiek ievēroti ES 
bioloģiskās daudzveidības noteikumi, un tiek lūgts izskatīt šo pārkāpumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Campomanes ostas paplašināšanas rezultātā, iespējams, 
tiks neatgriezeniski izpostīta liela daļa poseidonijas audžu, kas atrodas šajā teritorijā. 
Pašvaldības iestādes ir piekritušas pārstādīt šos ūdens augus, lai mazinātu ostas 
paplašināšanās ietekmi. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka pašvaldības iestādes nav 
pildījušas savas saistības, kas pat ir juridisks pienākums. 
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Poseidonijas audzes (Posidonion oceanicae — endēmiska jūras zāļu suga Vidusjūrā) ir 
prioritāra dzīvotne, kas iekļauta Dzīvotņu Direktīvas 92/43/EEK1 I pielikumā un atrodas 
Kopienā nozīmīgā teritorijā ES5213021 Serra Gelada i Litoral de la Marina Bai. Iekļaut šo 
teritoriju Kopienā nozīmīgu teritoriju sarakstā saskaņā ar Dzīvotņu Direktīvu 92/43/EEK 
ierosināja Spānijas iestādes. Lūgumraksta iesniedzēja minētā osta atrodas blakus šai 
teritorijai, un tādēļ projekts, visticamāk, ietekmēs šo teritoriju.

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu pirms tiek īstenoti jebkādi plāni vai 
projekti, kas nav tieši saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet 
kas atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem varētu ietekmēt minēto teritoriju, 
attiecīgi izvērtē to ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Ņemot vērā 
novērtējuma atzinumus par ietekmi uz minēto teritoriju un saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 
noteikumiem, kompetentā valsts iestāde piekrīt plāna vai projekta īstenošanai tikai tad, ja tā ir 
pārliecinājusies, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība. Dzīvotņu 
direktīvas 92/43/EEK 6. panta 4. punktā ir paredzēts izņēmumi un izklāstīti apstākļi, kādos 
plāni un projekti ar negatīvu ietekmi var tikt atļauti vai noraidīti.

No otras puses, būtu jāņem vērā, ka šajā gadījumā varētu piemērot arī Ietekmes uz vidi 
novērtējuma (IVN) direktīvu. IVN Direktīvā 85/337/EEK2 (ko grozīja ar Direktīvu 97/11/EK3

un Direktīvu 2003/35/EK4) faktiski ir paredzēts novērtēt dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmi uz vidi. IVN direktīvā ir nodalīti tā dēvētie I pielikuma projekti, saistībā ar kuriem 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra ir jāveic vienmēr, un II pielikuma projekti, attiecībā 
uz kuriem dalībvalstis nosaka, vai ir jāveic to ietekmes uz vidi novērtējums, katru gadījumu 
izskatot atsevišķi un/vai izmantojot valsts tiesību aktos, ar ko transponē direktīvu, noteiktos 
sliekšņus vai kritērijus. 

Šajā gadījumā jahtu ostas ir iekļautas II pielikuma 12. punkta b) apakšpunktā pie tūrisma un 
atpūtas projektiem. Kad katra gadījuma pārbaude ir paveikta vai ir noteikti limiti vai kritēriji, 
ņem vērā attiecīgos atlases kritērijus, kas paredzēti III pielikumā. Tajos ietilpst projekta 
raksturojums, atrašanās vieta un iespējamās ietekmes raksturojums.

IVN procedūra nodrošina to, ka projektu ietekme uz vidi tiek noteikta un novērtēta, pirms 
kompetentā iestāde sniedz atļauju (tā dēvēto izstrādes atļauju). Valsts un vides iestādes var 
izteikt savu viedokli, un ir jāņem vērā visi apspriešanās rezultāti. Pēc tam arī sabiedrība ir 
jāinformē par izstrādes atļaujas saturu. Jāatzīmē, ka IVN procedūru var izmantot arī, 
piemērojot Dzīvotņu direktīvas 6. panta noteikumus.

Saņemot sūdzību par poseidonijas audžu dabiskā biotopa veida saglabāšanu, Komisijas rīcībā 
nonāca informācija par poseidonijas audžu stāvokli un projektiem, kas apdraud to pastāvēšanu 
Vidusjūras baseinā. Poseidoniju pārstādīšana tika ierosināta Luis Campomanes jahtu ostas 
paplašināšanas projekta ietekmes uz vidi novērtējumā kā kompensācijas pasākums. Par šo 
                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992.).
2 Padomes Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, OV L 175, 05.07.1985. 
3 OV L 073, 14.03.1997.
4 OV L 156, 25.6.2003.
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pasākumu izvērsās plašas diskusijas, jo pārstādīto eksemplāru izdzīvotība ir zema. Vides 
organizācijas bija savākušas zinātniskos datus par šāda pasākuma panākumu trūkumu un 
pieprasīja pārtraukt ostas paplašināšanas darbus (kas, īstenojot piesardzības pasākumu, kopš 
2006. gada novembra ir pārtraukti tāpat kā pārstādīšanas darbi). Saskaņā ar pieejamo 
informāciju Valencijas reģiona Augstajā tiesā ir uzsākts tiesas process saistībā ar atļaujas 
izsniegšanu Luis Campomanes jahtu ostas paplašināšanai Altejā. Ar tiesas spriedumu, kas tika 
pasludināts 2010. gada 1. februārī, anulēja rezolūcija, ar kuru tika atļauts paplašināt Luis 
Campomanes ostu Altejā. Ja nav atļaujas īstenot projektu, nav jāveic arī kompensācijas 
pasākumi.

Tā kā par ES tiesību aktu piemērošanu Spānijā galvenokārt ir atbildīgas Spānijas valsts 
pārvaldes un tiesu iestādes un tā kā tās jau ir pieņēmušas lēmumu attiecībā uz Luis 
Campomanes jahtu ostas paplašināšanas projektu, Komisija neplāno veikt turpmākas darbības 
saistībā ar šo projektu, ja vien netiks saņemta jauna informācija.

Komisija turpinās uzraudzīt situāciju attiecībā uz poseidonijas audžu dabiskā biotopa 
atbilstīgu saglabāšanu.


