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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: -Lūgumraksts Nr. 0451/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Antonio 
Tortosa Gómez, par darbiem, kurus veic Madrides pašvaldības iestādes un 
arhibīskapija San Francisco el Grande bazilikas tuvumā Madridē (Spānijā)

- Lūgumraksts Nr. 0725/2009, ko iedzīvotāju apvienības „Amigos de la 
Cornisa Vistillas” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā Teresa Sànchez un 
kam pievienoti 22 844 paraksti, par jaunu attīstības projektu Mansanaresas 
upes krastā

1. Lūgumrakstu kopsavilkumi

Lūgumraksts Nr. 0451/2009:
Madrides pašvaldības iestādes un arhibīskapija plāno pārveidot un uzlabot San Francisco el 
Grande apkārtni, tostarp uzbūvējot jaunu arhidiacēzes ēku un bibliotēku, līdztekus citiem 
teritorijas uzlabojumiem, arī divām jaunām ielām. Tomēr tas skars arī Parque de la Cornisa.
Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret šī pilsētas attīstības projekta ietekmi uz pastāvošajām 
apzaļumotajām teritorijām un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Lūgumraksts Nr. 0725/2009:
Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret 2009. gada 27. februārī apstiprināto Madrides 
municipālās pārvaldes un arhibīskapijas plānu (pagaidu renovācijas projekts Mansanaresas 
upes krastā), kas paredz pilnībā pārbūvēt Parque de la Cornis, Ronda de Segovia, garīgā 
semināra dārzus un teritoriju, kas robežojas ar baziliku San Francisco el Grande. Saskaņā ar 
šo vienošanos ar Madrides arhibīskapiju tiks būvētas jaunas ēkas 25 000 m2 plašā teritorijā.
Tiks zaudēta parku un dārzu aizsardzība, ko tiem šobrīd paredz Madrides ģenerālplāns. Šā 
attīstības projekta rezultātā Madrides centrs zaudēs lielos daudzumos zaļo zonu, un tiks 
nodarīts kaitējums pilsētas vēsturiskajam centram, jo īpaši arheoloģiskiem objektiem un 
atzītiem kultūrvēsturiskiem objektiem.
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2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0451/2009: atzīts par pieņemamu 2009. gada 6. jūlijā.
Lūgumraksts Nr. 0725/2009: atzīts par pieņemamu 2009. gada 30. septembrī.

Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī.

Komisijas dienesti ir izskatījuši lūgumrakstu iesniedzēju sniegto informāciju, izvērtējot to 
attiecībā uz Eiropas Kopienas tiesību aktiem, kas varētu būt piemērojami šajā gadījumā.

Ir jāatzīmē, ka Komisija ir saņēmusi arī jautājumu, uz kuru jāatbild rakstiski (E-1763/09), ko 
iesniedza Carlos Carnero González un kas saistīts ar šo tematu. Šajā rakstiskajā jautājumā 
deputāts pauž bažas saistībā ar „Mansanaresas upes krasta daļējo reformu plānu” Madrides 
pašvaldībā. Viņš uzsver šī projekta negatīvo ietekmi uz vidi un uz Madrides mantojumu.
Turklāt viņš uzsver iespējamu ES vides tiesību aktu pārkāpumu, jo, pirms šo plānu pieņēma 
Madrides pilsētas dome, tam netika veikts ietekmes uz vidi novērtējums.

Atkarībā no attiecīgā pilsētas plānošanas projekta iezīmēm šajā gadījumā, iespējams, ir 
jāpiemēro Direktīva 2001/42/EK1 par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (zināma kā Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma jeb SVN direktīva) vai 
Direktīva 85/337/EEK2 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK3, un Direktīva 2003/35/EK4 (zināma kā 
ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva).

Lai iegūtu visu informāciju par lietu un izmeklētu iepriekš minētajā jautājumā, uz kuru 
jāatbild rakstiski, izklāstītās problēmas, Komisija kompetentajām Spānijas varas iestādēm ir 
pieprasījusi informāciju par atbilstību attiecīgajām prasībām saskaņā ar EK vides tiesību 
aktiem.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par turpmāko šīs lietas attīstību.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī.

Saņemot jautājumu, uz kuru jāatbild rakstiski, E-1763/09 un Lūgumrakstus Nr. 451/2009 un 
Nr. 725/2009, Komisija vērsās pie Spānijas varas iestādēm, lai tām pieprasītu sniegt 
komentārus par Eiropas Parlamenta deputāta un lūgumraksta iesniedzēju atklātajiem faktiem, 
kā arī par to noteikumu piemērošanu, kas izriet no šajā gadījumā piemērojamiem Kopienas 
tiesību aktiem vides jomā.

                                               
1  OV L 197, 21.7.2001.
2  OV L 175, 5.7.1985.
3  OV L 073, 14.3.1997.
4  OV L 156, 25.6.2003.
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Atbildot uz Komisijas pieprasījumu, Spānijas varas iestādes nosūtīja divus ziņojumus, ko 
izstrādājušas Madrides autonomā kopiena un Madrides pilsētas dome, kopā ar vairākiem 
pielikumiem par dažādiem administratīviem, juridiskiem un tehniskiem pasākumiem saistībā 
ar šo lietu.

Īsumā, Spānijas varas iestādes izskaidro šī pilsētas attīstības projekta „Plan Parcial de 
Reforma Interior de la Cornisa del Río Manzanares” galvenās iezīmes, kas daļēji groza 
Madrides pilsētas attīstības ģenerālplānu (PGOU) saskaņā ar vienošanos, kas 2005. gada 
2. decembrī parakstīta starp Madrides pilsētas domi un Katoļu baznīcas Madrides arhidiacēzi.

Šo daļējo reformu plānu 2009. gada 27. februārī apstiprinājusi Madrides pilsētas dome.
Minētais lēmums ticis publicēts Madrides autonomās kopienas „Oficiālajā Vēstnesī” (BOCM) 
Nr. 89 2009. gada 16. aprīlī. Saskaņā ar Spānijas varas iestāžu sniegto informāciju 
sabiedriskas apspriešanas posmā par projektu netika saņemti iebildumi no kaimiņos esošajām 
teritorijām. Madrides pilsētas attīstības ģenerālplāna (PGOU) grozījumi tika apstiprināti ar 
reģionālās valdības 2007. gada 4. oktobra lēmumu, kas publicēts Madrides autonomās 
kopienas „Oficiālajā Vēstnesī” (BOCM) Nr. 254. 2007. gada 25. oktobrī. Šis plāns ļaus 
izveidot jaunas ēkas un kultūras iestādes Katoļu baznīcai. Spānijas varas iestādes paskaidro, 
ka zaļo zonu platība nesamazināsies, gluži pretēji — tā ievērojami palielināsies, tāpat kā 
sabiedrisko iestāžu skaits.  Saskaņā ar Spānijas varas iestāžu pausto vērā ir ņemti arī citi 
jautājumi, kā ietekme uz ainavu un akustiskais piesārņojums.

Spānijas varas iestādes arī paskaidro, ka jau no paša sākuma tikušas iesaistītas kultūras jomā 
kompetentās varas iestādes saskaņā ar Likumu Nr. 10/1998 par Madrides autonomās kopienas 
kultūrvēsturisko mantojumu. Patiešām, šī zona ietilpst īpašas aizsardzības kategorijā „Bien de 
Interés Cultural”.  Tādējādi ticis ņemts vērā Madrides pilsētas kultūras, arheoloģiskais un 
vēsturiskais mantojums.

No vides profilakses viedokļa raugoties, Spānijas varas iestādes paskaidro, ka attiecībā uz šo 
pilsētas plānu tikusi veikta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra saskaņā ar Reģionālo 
likumu Nr. 2/2002 par Madrides autonomās kopienas ietekmes uz vidi novērtējumu. Tādējādi 
ir veikts pētījums par ietekmi uz vidi.  2006. gada 22. maijā Vides aizsardzības reģionālais 
departaments izdeva ziņojumu. Reģionālās varas iestādes detalizēti skaidro šīs procedūras 
posmus un veiktos pasākumus.  Daļējo reformu plāns iekļauj (178.–376. lpp.) ziņojumu par 
vidi, kurā pilsētas dome kā projekta īstenotājs pamato pasākumu pieņemšanu un to 
nosacījumu vides jomā ievērošanu, kurus noteikusi reģionālā vides struktūrvienība.

No otras puses, Spānijas varas iestādes norāda, ka Madrides Augstākajā tiesā tikusi iesniegta 
administratīva sūdzība (Nr. 1229/2007), ko iesniegusi apvienība „Amigos de la Cornisa-
Vistillas” (lūgumraksta iesniedzēji) pret reģionālās valdības 2007. gada oktobra piekrišanu, ar 
ko apstiprināja daļējus grozījumus pilsētas attīstības ģenerālplānā (PGOU). Šobrīd norisinās 
minētā tiesas procedūra.

Komisija ir izskatījusi visu šajā lietā ietverto informāciju no Eiropas Savienības vides tiesību 
aktu viedokļa.

Visbeidzot, izpētot šo jautājumu, nevarēja secināt, ka būtu pārkāpti šajā gadījumā piemērojamie 
Kopienas tiesību akti vides jomā.  Jebkurā gadījumā jāmin, ka par minēto pilsētas attīstības 
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projektu norisinās administratīvais process tiesā kompetentā Spānijas tiesu iestādē, kas arī 
varēs izteikt spriedumu par šī projekta likumību no valsts tiesību viedokļa. Tāpēc Komisijai 
nav pamata turpināt iesaistīšanos šajā lietā.


