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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1386/2007, ko Izquierda Unida de Vigo grupas vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgais Román Alonso Santos, par Vigo vispārējā pilsētas 
attīstības plāna (PGOU) ietekmi uz vidi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Vigo (Spānija) vispārējam pilsētas attīstības plānam ir 
jānodrošina ilgtspējīga attīstība Vigo pilsētai un tādēļ tam jāatbilst visām ietekmes uz vidi 
novērtējuma juridiskajām prasībām. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tāds PGOU, kādu 
vietējās iestādes piedāvāja sabiedriskajai apspriešanai, neatbilst iepriekš minētajiem 
kritērijiem un tas ir ne vien jāpārskata, bet arī pilnībā jāpārraksta. Lūgumraksta iesniedzējs 
lūdz Eiropas Parlamentu nodrošināt, lai netiktu pārkāpti EK tiesību akti par ietekmi uz vidi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 14. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

Politiskās partijas „Izquierda Unida” (Apvienotās kreiso partijas) vārdā lūgumraksta 
iesniedzējs iebilst pret Vigo municipalitātes (Galīsijā, Spānijā) apstiprināto vispārējo 
pilsētas attīstības plānu (PGOU).
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka attiecībā uz PGOU bija jāveic stratēģiskais vides 
novērtējums (SVN), taču Galīsijas reģiona Vides aizsardzības iestāde 2007. gada 
10. septembrī plānu apstiprināja ar rezolūciju (Resolución).
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Direktīvu 2001/42/EK jeb SVN (Stratēģiskā vides novērtējuma) direktīvu1 piemēro tiem 
plāniem un programmām, kas var radīt būtisku ietekmi uz vidi. Pilsētu un lauku plānošanai, 
kā arī zemes izmantošanas plāniem parasti piemēro SVN, ja tie atbilst 2. un 3. panta 
nosacījumiem.

Tomēr, kā norādīts 13. pantā, direktīvu piemēro tikai attiecībā uz tiem plāniem un 
programmām, kuru pirmā oficiālā sagatavošanas darbība ir veikta pēc 2004. gada 21. jūlija, kā 
arī plāniem un programmām, kuru pirmā sagatavošanas darbība ir veikta pirms minētās dienas 
un ko pieņem vai iesniedz likumdošanas procedūrai vēlāk kā 24 mēnešus pēc šīs dienas (t. i., 
pēc 2006. gada 21. jūlija), izņemot gadījumus, kad dalībvalstis pieņēmušas lēmumu par to, ka 
tas nav realizējams.

Direktīvas 13. panta 3. punkta otrā teikuma mērķis ir nodrošināt, ka direktīvā paredzēto vides 
novērtējumu parasti veic tādiem plāniem un programmām, kuru pirmā oficiālā sagatavošanas 
darbība tikusi veikta pirms 2004. gada 21. jūlija, bet kuri netiks pieņemti līdz 2006. gada 
21. jūlijam. Tas nozīmē, ka pilnvērtīgs novērtējums ir izdarāms tikai tad, ja līdz 2004. gada 
jūlijam attiecībā uz plānu ir ticis veikts vienīgi neliels vai nebūtisks darbs. Nebūtu iespējams 
veikt vides novērtējumu tādam plānam, kura pirmā sagatavošanas darbība notikusi pirms 
2004. gada jūlija un kurš šajā laikā ir bijis izstrādes beigu posmā. Galvenā uzmanība šajā 
noteikumā ir pievērsta nevis tam, cik sen pirms 2004. gada jūlija plāns vai programma ir 
uzsākta, bet gan tam, vai attiecīgo plānu vai programmu plānošanas process ir tādā stadijā, 
kad var veikt pilnvērtīgu vides novērtējumu.

Šis novērtējums jāveic kompetentai vides aizsardzības iestādei, un šajā gadījumā tas ir ticis 
darīts.

Tā kā saskaņā ar pieejamo informāciju izpēte ir sākta 2000. gadā un novērtējumu ir veikusi 
kompetenta vides aizsardzības iestāde, Komisijai nav iemesla uzskatīt, ka EK tiesību akti 
netiek pareizi piemēroti.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī

Komisijas dienesti ir izskatījuši lūgumraksta iesniedzēja sniegto papildu informāciju no 
piemērojamo ES vides tiesību aktu viedokļa.

Direktīvu 2001/42/EK2 par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu 
(zināma kā Stratēģiskā vides novērtējuma jeb SVN direktīva) piemēro tiem plāniem un 
programmām, kas var radīt būtisku ietekmi uz vidi. Pilsētu un lauku plānošanai, kā arī zemes 
izmantošanas plāniem parasti piemēro SVN, ja tie atbilst 2. un 3. panta nosacījumiem.

Tomēr, kā norādīts 13. pantā, SVN direktīvu piemēro tikai attiecībā uz tiem plāniem un 
programmām, kuru pirmā oficiālā sagatavošanas darbība ir veikta pēc 2004. gada 21. jūlija, kā 
arī plāniem un programmām, kuru pirmā sagatavošanas darbība ir veikta pirms minētās dienas 
un ko pieņem vai iesniedz likumdošanas procedūrai vēlāk kā 24 mēnešus pēc šīs dienas (t. i., 

                                               
1 OV L 197, 21.7.2001., 30.–37. lpp.
2 OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.
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pēc 2006. gada 21. jūlija), izņemot gadījumus, kad attiecīgā dalībvalsts pieņēmusi atsevišķu 
lēmumu par to, ka tas nav realizējams, un par savu lēmumu informējusi sabiedrību. Šajā 
gadījumā Spānijas kompetentā vides aizsardzības iestāde — Reģionālā vides departamenta 
Ilgtspējīgas attīstības ģenerāldirektorāts 2008. gada 28. martā nolēma1, ka, pamatojoties uz 
Spānijas tiesību aktiem, ar kuriem transponē SVN direktīvas 13. panta 3. punktu, SVN nav 
realizējams attiecībā uz 2000. gadā ierosināto Vigo pilsētas attīstības plānu (PGOU). Šis 
lēmums tika publicēts 2008. gada 14. maija Galīsijas Oficiālajā Vēstnesī.

Spānijas varas iestādes ir izmantojušas savu likumīgo rīcības brīvību, kas tām paredzēta SVN 
direktīvā attiecībā uz plāniem, kuri ierosināti pirms 2004. gada 21. jūlija, bet pieņemti pēc 
2006. gada 21. jūlija. Katrā ziņā, iepriekšminētajā kompetento vides aizsardzības iestāžu 
lēmumā ir elementi, kas norāda uz šā plāna iespējamu ietekmi uz vidi un ievieš dažādus 
nosacījumus un drošības pasākumus, piemēram, ka SVN piemērojams attiecībā uz turpmāku 
plānošanu saistībā ar Vigo PGOU.

Secinājumi

Neraugoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto papildu informāciju, Komisija joprojām nevar 
konstatēt, ka minētajā gadījumā ir pārkāpti ES vides tiesību akti. Tādēļ Komisijai nav pamata 
mainīt savu sākotnējo atzinumu.

                                               
1 Ar „Resolución de 28 de marzo de 2008, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, pola que se declara a 
inviabilidade do sometemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Vigo ós tramites previstos no artigo 7 
da Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente”.


