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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts 0071/2006, ko iesniedzis Spānijas valstspiederīgais José Manuel 
Dolón García par vairāku vides direktīvu pārkāpumiem Torevjehas
(Torrevieja) pašvaldības uzsāktajā ūdens un atpūtas parka „Punta la Vibora” 
būvēšanā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Torevjehas pašvaldības padomnieks, protestē pret ūdens un atpūtas 
parka „Parque de Relajación-Balneario de Lodos” būvēšanu, ko La Mata un Torevjehas 
lagūnu dabas parka tiešā tuvumā bez Spānijas piekrastes zonu iestādes apstiprinājuma vai 
atļaujas ir sākusi pašvaldība. Pašvaldības pilsētplānošanas politika arvien vairāk kaitējusi 
dabas parkam, kurā ir arī putnu rezervāts. Šķiet paradoksāli, ka Torevjehas mērs vienlaikus 
bija arī dabas parka valdes priekšsēdētājs. Attiecīgajam projektam nesen apstiprināta 
1 700 000 m2 parka apkārtējās zemes klasifikācijas maiņa, kā arī dzīvojamo ēku celtniecība. 
Pašu projektu piekrastes zonu iestāde ir uz laiku apturējusi, un presē ir ziņots, ka mērs ir 
administratīvi vērsies pret šo lēmumu. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka tādējādi 
Generalitat Valenciana iestādes ir akceptējušas ne vien Putnu direktīvas, bet arī citu Eiropas 
vides direktīvu pārkāpumu. Nav sniegta nekāda informācija par sabiedrisko apspriešanu, nav 
bijis pieejams pētījums par ietekmi uz vidi un nav noticis arī publisks konkurss. Šajā saistībā 
lūgumraksta iesniedzējs kritizē arī Spānijas centrālās valdības pasivitāti un vilcināšanos, kuras 
rezultātā viena no ēkām jau ir pabeigta.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 30. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 10. novembrī
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Lūgumraksta iesniedzējs, Torevjehas pilsētas (Alikante) domes padomnieks, apgalvo, ka 
Torevjehas domes izplānotā spa kūrorta „Parque de Relajación-Balneario de Lodos” 
būvēšana tikusi sākta bez Spānijas tiesību aktos prasītā apstiprinājuma un attiecīgajām 
atļaujām.

Šis spa kūrorts atrastos blakus dabas parkam „Lagunas de la Mata y Torrevieja”, un 
lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas nodarītu kaitējumu mitrājiem un tādējādi tiktu 
pārkāpta Direktīva 79/409/CEE1 par savvaļas putnu aizsardzību. Petīcijas iesniedzējs aicina 
pievērst uzmanību arī pilsētas padomes politikai, kuras dēļ, tiek apgalvots, tiks mainīta zemes 
gabala klasifikācija un dabas parkā notiks jaunu dzīvojamo ēku celtniecība.

Tiek apgalvots arī, ka projekts apstiprināts bez novērtējuma par ietekmi uz vidi un ka par to 
nav notikusi sabiedriskā apspriešana. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka ir pārkāpti arī 
attiecīgie Eiropas tiesību akti par ietekmes uz vidi novērtējumiem.

Par piekrastes zonām atbildīgā iestāde pašlaik ir apturējusi projekta būvēšanu, pamatojoties uz 
tā neatbilstību Spānijas Piekrastes zonu likuma normām.

Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzējs kritizē arī Spānijas centrālās valdības pasivitāti, kuras dēļ 
viena no ēkām jau ir pabeigta.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Putnu direktīva (Direktīva 79/409/EEK), jo īpaši tās 
3. pants, netiek piemērota pareizi. Lūgumraksta iesniedzēja argumenti ir pamatoti Eiropas 
Savienības Tiesas 1998. gada 19. maija spriedumā lietā C-3/96 pret Nīderlandi par to, ka 
Putnu direktīvā paredzētās īpaši aizsargājamās teritorijas nav noteiktas atbilstīgi.

Taču teritoriju, kuru iespējami skartu projekta attīstība (ES0000059 „Lagunas de la Mata y 
Torrevieja”), Spānijas iestādes ir noteikušas par īpaši aizsargājamu teritoriju saskaņā ar Putnu 
direktīvu. Teritoriju arī ierosināts noteikt par Kopienā nozīmīgu teritoriju saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 92/43/EEK2 par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (Dzīvotņu 
direktīvu). Tādēļ iepriekšējais tiesas nolēmums par to, ka Nīderlandē nav pietiekami noteiktas 
īpaši aizsargājamās teritorijas, šajā lietā nav atbilstīgs.
Attiecībā uz projekta iespējamo ietekmi uz teritoriju, kuras statuss ir noteikts saskaņā ar Putnu 
direktīvu, spēkā ir Dzīvotņu direktīvas 6. pantā paredzētie aizsardzības pasākumi. Tas nozīmē, 
ka par katru projektu, kas būtiski ietekmē teritoriju, kurai noteikts īpašs statuss, ir jāveic 
novērtējums. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus par ietekmi uz minēto teritoriju, 
kompetentās iestādes  plāna vai projekta īstenošanai piekrīt tikai tad, ja ir pārliecinājušās, ka 
netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība. Negatīva vērtējuma gadījumā, ja trūkst 
alternatīvu risinājumu, plānu vai projektu var īstenot tikai sevišķi svarīgu sabiedrības interešu 
labā, veicot visus vajadzīgos kompensācijas pasākumus, lai nodrošinātu tīkla Natura 2000
tīkla kopējās vienotības aizsardzību. 

Lūgumrakstā norādītā informācija liek domāt, ka reģionālā Vides ministrija ir veikusi 
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novērtējumu par projekta ietekmi uz vidi un ir secinājusi, ka projekts ir pieņemams, taču 
jāīsteno, izpildot vairākus nosacījumus un veicot vairākus pasākumus. Pamatojoties uz 
lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nav pamata secināt, ka Dzīvotņu direktīvas 
normas netiek pareizi piemērotas.

Prasības attiecībā uz projektu ietekmes uz vidi novērtējumiem ir noteiktas ar Padomes 
Direktīvu 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK2 un Direktīvu 2003/35/EK3. Lūgumraksta 
iesniedzēja minētais projekts varētu atbilst II pielikuma 12. punkta c) apakšpunktam vai 
10. punkta b) apakšpunktam. Attiecībā uz II pielikumā minētajiem projektiem, katru gadījumu 
vai nu izskatot atsevišķi, vai arī vadoties pēc pakāpēm vai kritērijiem, dalībvalstīm jākonstatē, 
vai par projektu jāveic novērtējums, jo tam paredzama būtiska ietekme uz vidi. Ja kompetentā 
iestāde lemj, ka projektam paredzama būtiska ietekme uz vidi, ietekmes uz vidi novērtējums ir 
jāveic. 

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka projekts apstiprināts bez novērtējuma par ietekmi uz vidi 
un ka par to nenotika sabiedriska apspriešana. Kopā ar lūgumrakstu iesniegtā informācija, 
kurā minēts, ka paziņojums par ietekmi uz vidi iesniegts 2003. gada janvārī, šo apgalvojumu 
neapstiprina. Pievienotais dokuments arī apliecina, ka ir notikusi sabiedriska apspriešana. 

Secinājumi

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija uzskata, ka par 
attiecīgo ES tiesību aktu pārkāpumiem saistībā ar projektu „Parque de Relajación-Balneario 
de Lodos” nav skaidru pierādījumu.

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

Komisija izskatīja lūgumraksta iesniedzēja jaunos pierādījumus, kas iesniegti kā pamatojums 
apgalvojumam par ES vides tiesību aktu pārkāpumiem šajā gadījumā.  Lielākā daļa papildu 
materiālu ir Torevjehas pašvaldības protokolu kopijas un reģionālas politiskās partijas 
publicēti attiecīgi preses paziņojumi. Tomēr Komisija joprojām nekonstatē ES vides tiesību 
aktu pārkāpumu un tādēļ tās sākotnējais paziņojums joprojām ir spēkā.
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