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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1121/2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Manuel 
Fernandez Santamaria, par plānoto degvielas glabātavu Almodóvar del Campo
pilsētā (Sjudadrealas provincē (Ciudad Real))

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē uzņēmuma „Compañía Logística de Hidrocarburos S.A.
(CLH)” plānus ierīkot degvielas glabātavu Almodóvar del Campo pilsētā (Sjudadrealas 
provincē (Ciudad Real)). Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka vietējie iedzīvotāji ir stingri 
iebilduši pret šo projektu, un uzskata, ka tiktu pārkāptas vairākas EK direktīvas 
(Direktīva 97/11/EK, 2003/105/EK, 92/43/EEK, 2003/4/EK, 2002/3/EK un 2000/60/EK).
Viņš lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties un panākt, lai Spānijas iestādes un CLH atteiktos no 
šī projekta.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 26. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī.

Lūgumraksta iesniedzēji iebilst pret uzņēmuma CLH plāniem paplašināt naftas degvielas 
glabātavas objektus Spānijas Sjudadrealas (Ciudad Real) provinces Kastīlijas-Lamančas 
(Castilla-La Mancha) autonomā apgabala Almodóvar del Campo pilsētā.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēju informāciju, šis projekts radījis lielu teritorijas 
iedzīvotāju pretestību. Viņi informē par iepriekš minētā projekta nelabvēlīgo ietekmi uz vidi 
un, iespējams, Spānijas iestāžu sliktu Kopienas direktīvu piemērošanas praksi.
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Komisijas dienesti izvērtēja lūgumraksta iesniedzēju sniegtos argumentus un informāciju 
attiecībā uz šo projektu, ņemot vērā Kopienas vides tiesību aktus, ko varētu piemērot šādos 
gadījumos.

Vispirms jāņem vērā Direktīva 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu. Šīs direktīvas 2. pants nosaka, ka pirms piekrišanas sniegšanas 
tos projektus, kuriem var būt būtiska ekoloģiskā ietekme to rakstura, izmēra vai atrašanās 
vietas dēļ, pakļauj apstiprināšanas pieprasījuma procedūrai un novērtējumam attiecībā uz to 
ietekmi.

Direktīvas 85/337/EEK noteikumus piemēro attiecībā uz šīs direktīvas I un II pielikumā 
minētajiem projektiem. Saskaņā ar 4. panta 1. punktu I pielikumā noteiktos projektus obligāti 
pakļauj to ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrai. Saskaņā ar 4. panta 2. punktu attiecībā uz 
II pielikumā minētajiem projektiem dalībvalsts, pamatojoties uz a) katra gadījuma 
izvērtējumu vai b) katrā dalībvalstī noteiktām pakāpēm un kritērijiem (atbilstības izvērtējuma 
posms) nosaka, vai projektu pakļauj novērtējumam saskaņā ar 5. līdz 10. pantu. Dalībvalstis 
var nolemt piemērot šīs divas procedūras.

Izskatot dokumentu kopumā pieejamo informāciju, secināms, ka šis projekts varētu atbilst 
Direktīvas 85/337/EEK II pielikuma 6. punkta c) apakšpunktam „glabāšanas telpas naftai, 
petroķīmiskiem un ķīmiskiem ražojumiem”. Tādēļ Spānijas kompetentajām iestādēm jāizvērtē 
šāda gadījuma pazīmes un jānosaka, vai šis projekts pirms tā apstiprināšanas pakļaujams 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrai. Veicot šo izvērtēšanu, jāņem vērā minētās 
direktīvas III pielikumā noteiktos kritērijus.

Turklāt, ja šim projektam var būt būtiska ietekme uz putnu īpaši aizsargājamu dabas teritoriju 
(ĪĀDT) vai Kopienas nozīmes teritoriju (KNT), kas iekļauta Natura 2000 tīklā, Spānijas 
iestādēm jāpiemēro Direktīvas 92/43/EEK2 (Dzīvotņu direktīva) 6. panta noteikumi.

Turpretim minētajam objektam varētu piemērot Direktīvas 96/82/EK3 par tādu smagu 
nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas (Seveso II 
direktīva), noteikumus.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisija lūdza Spānijas iestādēm sniegt savus novērojumus 
par lūgumraksta iesniedzēju minētajiem faktiem, kā arī par attiecīgo vides tiesību aktu 
piemērošanu šādos gadījumos.

Lai nodrošinātu pareizu iepriekšminēto Kopienas vides direktīvu piemērošanu šādos 
gadījumos, Komisija lūdza Spānijas iestādes sniegt detalizētu papildinformāciju par konkrēto 
gadījumu, jo īpaši attiecībā uz ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru pirms minētā projekta 
iespējamas apstiprināšanas.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par attīstību šīs lietas izskatīšanā.

                                               
1  Padomes 1985. gada 25. jūnija Direktīva 85/337/EEK. OV L 175, 5.7.1985.
2  Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK. OV L 206, 22.7.1992.
3  Padomes 1996. gada 9. decembra Direktīva 96/82/EK. OV L 10, 14.1.1997.
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4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī.

Iepriekšējos paziņojumos Komisija informēja Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteju par 
Kopienas tiesībām vides jomā, kas būtu piemērojamas šajā gadījumā.

Saņemot Lūgumrakstu Nr. 1121/2008 un Eiropas Parlamenta deputāta jautājumu E-4333/08, 
Komisija vērsās pie Spānijas varas iestādēm, lai tām lūgtu komentārus par atklātajiem 
faktiem, kā arī par to pienākumu piemērošanu šajā gadījumā, kas izriet no Kopienas tiesībām 
vides jomā.

Atbildot uz Komisijas lūgumu, Spānijas varas iestādes nosūtīja divus ziņojumus, ko 
izstrādājušas valsts vispārējās pārvaldes iestādes, īpaši Rūpniecības, tūrisma un tirdzniecības 
ministrijas Enerģētikas politikas un raktuvju ģenerāldirektorāts un Vides, lauku un jūras lietu 
ministrijas Vides kvalitātes un novērtējuma ģenerāldirektorāts, un kam pievienoti vairāki 
pielikumi.

Īsumā, Spānijas varas iestādes izskaidro dažādus administratīvos pasākumus, kas veikti 
saistībā ar šo projektu. Spānijas varas iestādes uzsver, ka minētajā projektā ir ievēroti visi 
nosacījumi, kas ietverti Spānijas tiesību aktos, ar ko transponē Komisijas minētās Kopienas 
direktīvas vides jomā.

Spānijas varas iestādes skaidro, ka pēc attiecīgās teritorijas iedzīvotāju atteikuma sākotnējais 
projekts ticis grozīts, pielāgojot arī veikto ietekmes uz vidi novērtējumu, lai no dažādām 
izskatītajām alternatīvām izvēlētos to, kura atrastos vistālāk no Almodóvar del Campo
apvidus. Vides struktūrvienība (Vides ministrija) projekta īstenotājam ir lūgusi rast citu 
alternatīvu. Pēc informācijas apmaiņas starp projekta īstenotāju un vietējām varas iestādēm 
tika panākta vienošanās par variantu, ko apstiprinājušas arī kompetentās vides iestādes un 
kurā netiek skarta neviena aizsargāta dabas teritorija.

Jāmin, ka šis projekts, ko īsteno uzņēmums „Compañía Logística de Hidrocarburos” (CLH), 
pirms tā apstiprināšanas ticis pakļauts ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrai. Šī procedūra 
beidzās ar paziņojumu par ietekmi uz vidi (PIV), ko Vides ministrija pieņēma ar 2010. gada 
12. februāra lēmumu, kas publicēts 2010. gada 1. marta valsts oficiālajā vēstnesī (BOE) 
Nr. 52 (20062.–20079. lpp.).

Šajā PIV īsumā izklāstīts ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras rezultāts, tostarp 
apspriešanas ar attiecīgajām varas iestādēm un sabiedrību, dažādas izskatītās alternatīvas, 
veiktie projekta grozījumi, vides nosacījumi, vides uzraudzība projekta izpildes laikā u. c. Šī 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra šķiet pieņemama un pietiekama, lai veiksmīgi 
noteiktu un novērtētu minētā projekta ietekmi uz vidi, kā arī veiktu nepieciešamos pasākumus 
nolūkā izvairīties no šīs ietekmes vai to mazināt.
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Jāatzīmē, ka ar 2010. gada 5. marta lēmumu Enerģētikas politikas un raktuvju 
ģenerāldirektorāts visbeidzot piešķīra atļauju šī naftas glabātavas būvniecības projekta 
īstenošanai Almodóvar del Campo pašvaldībā Sjudadrealas provincē. Šis lēmums ticis 
publicēts 2010. gada 30. marta valsts oficiālajā vēstnesī (BOE) Nr. 77 (34925.–34928. lpp.).
Minētajā lēmumā ietverta atsauce uz iepriekš minēto PIV, kā arī noteikti citi nosacījumi 
projekta īstenotājam attiecībā uz citiem tehniskiem aspektiem.

Turklāt Spānijas varas iestādes norāda, ka pret šo projektu nav iesniegtas prasības Spānijas 
administratīvajā tiesā.

Secinājums

Komisija ir izskatījusi lūgumraksta iesniedzēju sniegtos argumentus un informāciju saistībā ar 
minēto projektu, raugoties no piemērojamo Kopienas tiesību vides jomā viedokļa, ņemot vērā 
arī Spānijas varas iestāžu sniegto atbildi un visu pieejamo informāciju par šo tematu.

Visbeidzot, izpētot lietu, nevarēja secināt, ka būtu pārkāptas šajā gadījumā piemērojamās 
Kopienas tiesības vides jomā.


