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Lūgumrakstu komiteja

11.2.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0774/2008, ko „Departamento de Historia Antigua-UNED” 
(UNED Antīkās vēstures nodaļa) vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
María Jesus Peréx Agorreta, par dabiskās vides un kultūrvides aizsardzību 
Sorijā un Numancijā, Kastīlijā-Leonā, Spānijas ziemeļos

Lūgumraksts Nr. 0862/2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Amalio de 
Marichalar y Sáenz de Tejada, par dabiskās vides un kultūrvides aizsardzību 
Sorijā un Numancijā, Kastīlijā-Leonā, Spānijas ziemeļos

Lūgumraksts Nr. 1686/2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Álvaro de 
Marichalar y Sáenz de Tejada, par dabiskās vides un kultūrvides aizsardzību 
Sorijā un Numancijā, Kastīlijā-Leonā, Spānijas ziemeļos

1. Lūgumraksta Nr. 0774/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz plānoto „videi draudzīgas pilsētas” būvniecību Sorijā. 
Viņš uzskata šo nosaukumu par nepiemērotu, jo būvniecības vieta — Soto de Garray — ir 
klasificēta kā aizsargājama teritorija un tai izsniegts būvniecības aizliegums kā Kopienas 
nozīmes un īpaši aizsargājamai teritorijai putniem (to populācijā ir arī stārķi). Projekts paredz 
vairāk kā 700 mājokļu, dažu viesnīcu un uzņēmējdarbības parka (Polígono Industrial Soria II) 
būvniecību. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šis projekts un ar to saistītās darbības 
negatīvi ietekmēs arī tuvumā esošo Numanciju, kas ir vēsturiskas un arheoloģiskas nozīmes 
teritorija. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu rīkoties, lai pārbaudītu, 
vai ievēroti attiecīgie ES tiesību aktu noteikumi saistībā ar iepriekš minēto projektu.

Lūgumraksta Nr. 0862/2008 kopsavilkums
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Lūgumraksta iesniedzējam pieder daļa no zemesgabala, kuru paredzēts atsavināt saistībā ar tā 
dēvētās „videi draudzīgas pilsētas” būvi Sorijā; šis apzīmējums viņam šķiet neatbilstīgs, 
ņemot vērā, ka būvniecībai paredzētais laukums Soto de Garray ir klasificēts kā aizsargājamā 
zona, kurā noteikts būvniecības aizliegums, jo tas atrodas Kopienas nozīmes teritorijā un 
īpašā putnu liegumā, kurā sastopamas arī stārķu populācijas. Projektā paredzēts uzbūvēt 
700 mājokļu vienības, vairākas viesnīcas un rūpniecības zonu (Polígono Industrial Soria II). 
Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka attiecīgie projekti un ar tiem saistītās darbības īpaši 
negatīvi ietekmēs blakus esošo vēsturiski un arheoloģiski nozīmīgo Numancijas apvidu. Tādēļ 
lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties un pārbaudīt, vai šis projekts 
atbilst ES tiesību aktiem šajā jomā.

Lūgumraksta Nr. 1686/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam pieder daļa no zemesgabala (Finkā el Kabesā), kuru paredzēts 
atsavināt saistībā ar celtniecības projektu, kurā ietvertas 700 dzīvojamās mājas, vairākas 
viesnīcas un rūpniecības zona (Polígono Industrial Soria II). Neatbilstoši Direktīvai 
2004/18/EK par būvdarbu valsts līgumiem atsavināšana „sabiedrības interesēs” tika veikta, 
piešķirot īpašumu daļēji valstij piederošam uzņēmumam. Pilsētattīstības projektam netika 
veikts iepriekšējs ietekmes uz vidi novērtējums, tādējādi pārkāpjot Direktīvu 2001/42/EK. 
Turklāt attīstībai izvēlētā vieta atrodas speciālā putnu liegumā, kurā atrodas svītrainie ērgļi un 
lauka piekūni, tādējādi tiek pārkāpta „Dzīvotņu” Direktīva 92/43/EK. Lūgumraksta 
iesniedzējs arī apgalvo, ka attīstības projektam būs īpaši kaitīga ietekme uz blakus esošo 
Numancijas teritoriju, kurai ir vēsturiska un arheoloģiska nozīme (romiešu drupas no Scīpiona 
Āfrikāņa aplenkuma un romānikas drupas Sanhuanā de Dvero). Tāpēc viņš lūdz Eiropas 
Parlamentu iejaukties un pārbaudīt, vai šis projekts atbilst attiecīgajiem ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 23. oktobrī (lūgumraksts Nr. 0774/2008), 2008. gada 
11. novembrī (lūgumraksts Nr. 0862/2008) un 2009. gada 26. martā (lūgumraksts 
Nr. 1686/2008). Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī

„Lūgumraksts

Lūgumrakstu iesniedzēji sūdzas par diviem projektiem — plānoto „videi draudzīgas pilsētas” 
būvniecību Soto de Garray (Sorijā) un uzņēmējdarbības parka Soria II projektu (117 ha) 
Cabezo, Sorijas pašvaldībā.

Saskaņā ar lūgumrakstu iesniedzēju sniegto informāciju, „videi draudzīgas pilsētas” 
būvniecība Sorijā, Soto de Garray bojās mitrzemes teritoriju Duero un Tera upju satekā, kur 
sastopamas daudzas upmalu augu sugas, jo īpaši bērzi, kuros ligzdo dažādu sugu putni, 
sevišķi stārķi. Projektā paredzēta piecu stikla konstrukciju, 800 mājokļu, viesnīcu, uzņēmumu 
u. c. ēku būvniecība, kas radīs negatīvu ietekmi uz vidi un bojās Numancijas īpašās 
arheoloģiskās teritorijas vizuālo izskatu.
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Attiecībā uz uzņēmējdarbības parka projektu Soria II lūgumrakstu iesniedzēji skaidro, ka šāda 
projekta īstenošana būtiski apdraud kulturālo ainavu, turklāt nav veikts nekāds pētījums par tā 
ietekmi uz vidi vai sagatavots ekonomiska rakstura ziņojums. Soria II atrodas tikai 400 
metrus no romiešu nometnes La Rasa, kas ir daļa no Scipio aplenkuma, kurš tāpat kā 
Numancija atzīts par kultūras vērtību, turklāt būvniecība negatīvi ietekmēs arī citas teritorijas, 
kas atzītas par kultūras vērtībām. Tādējādi uzņēmējdarbības parks neatgriezeniski bojās 
attiecīgo vidi.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija apzinās lūgumrakstu iesniedzēju uzdotos jautājumus, kas bija arī Komisijā izskatīto 
sūdzību temats.

Komisija „videi draudzīgas pilsētas” projektu izskatīja jau saistībā ar Sūdzību Nr. 2007/2105, 
jo īpaši izvērtējot iespējamu Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas Nr. 92/43/EEK1 par 
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un 1979. gada 2. aprīļa Direktīvas 
Nr. 79/409/EEK2 par savvaļas putnu aizsardzību pārkāpumu. Komisijas dienesti nekonstatēja 
nekādu projekta radītu būtisku ietekmi uz Natura 2000 tīklu, tāpēc 2008. gada 15. jūnijā 
sūdzība tika slēgta.

Projekts neatrodas Natura 2000 tīklā. Pirms attīstītājs projekta īstenošanai meklēja alternatīvu 
vietu tika izvirzīti divi priekšnoteikumi: a) attīstībai jānotiek ne tālāk par 8 km no Sorijas; un 
b) projekts nedrīkst atrasties nevienā aizsargājamā teritorijā, maksimālajam attālumam līdz 
SCI „Riberas del Duero y sus afluentes” jābūt ne lielākam par 2 km, savukārt slīpumam jābūt 
ne lielākam par 8 %.

Projekts ir iedalīts sektoros („teritorijās”), kuros būvniecība notiek izklaidus un rada nelielu 
blīvuma ietekmi. 

Projektu iesniedza ietekmes uz vidi novērtējumam, kā rezultātā tika saņemts paziņojums par 
ietekmi uz vidi, ko apstiprināja 2006. gada 10. novembra Rezolūcija (BOCyL — reģionālais 
oficiālais vēstnesis — 2006. gada 17. novembris). Saskaņā ar minēto paziņojumu par ietekmi 
uz vidi, novērtējot projekta ietekmi uz vidi, starp citu, tika ņemti vērā šādi vides faktori: 
augsne, ūdens, gaiss, klimats, ainava, flora, fauna (tostarp sugu aizsardzība, dzīvotņu 
potenciāls un iespējamā ietekme uz aizsargātām ekosistēmām), reālā vērtība un kultūras 
mantojums (arheoloģiskais un kultūras mantojums). Turklāt, attiecībā uz vēsturiskā 
mantojuma aizsardzību paziņojuma par ietekmi uz vidi 2. punktā teikts, ka, „ja rakšanas darbu 
laikā nejauši tiek atklāts kāds atradums, piemēram, tiek atklāti priekšmeti vai materiālu 
atliekas, kas ir vērtīgas Kastīlijas un Leonas kultūras mantojumam, jāievēro Kastīlijas un 
Leonas Kultūras mantojuma (Cultural Patrimony of Castile and León) 11. jūlija likuma 
Nr. 12/2002 60. pantā norādītā kārtība”.

Pašlaik tiek analizēts Soria II uzņēmējdarbības parka projekts. Šajā sakarā Komisija Spānijas 
varas iestādēm ir lūgusi sniegt informāciju attiecībā uz Direktīvu Nr. 85/337/EEK, kuru groza 
Direktīvas Nr. 97/11/EK un Nr. 2003/35/EK, jo īpaši ņemot vērā iespējamo ietekmi uz 

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
2 OV L 103, 25.4.1979.
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Numanciju un romiešu nometnēm. 

Secinājumi
Komisija uzskata, ka „videi draudzīgas pilsētas” projekts nepārkāpj Kopienas tiesību aktus 
vides jomā, kā arī ir lūgusi Spānijas varas iestādēm sniegt informāciju par Soria II projekta 
radīto ietekmi uz vidi Numancijā, kā arī tās klasificētajām kultūras vērtībām. Komisija 
uzraudzīs šā projekta attīstību.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„„Videi draudzīgas pilsētas” projekts

Komisija atkārto iepriekšējā rakstiskās saziņas reizē pausto pozīciju attiecībā uz „videi 
draudzīgas pilsētas” projektu.

Soria II pilsētas plāns

Pēc David Hammerstein Mintz rakstiska jautājuma E-6192/08 Komisija ir uzsākusi 
izmeklēšanu ar Nr. 237/08 EU PILOT kontekstā. 

Komisija pievērsa Spānijas varas iestāžu uzmanību vairākiem jautājumiem saistībā ar 
Direktīvas 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu 
piemērošanu šajā gadījumā. Komisija arī vaicāja, vai varētu parādīties iespējama ietekme uz 
Natura 2000 teritorijām.

Spānijas varas iestādes paskaidroja, ka pēc skaidra un pamatota lēmuma, kas tika publicēts 
reģiona oficiālajā vēstnesī (BOCyL Nr. 81, 27.4.2007.), uz Sorijas pilsētplānošanas 
grozījumiem neattiecās SVN noteikumi. Tas tādēļ, ka saskaņā ar 3. panta 3. punkta 
transponēšanu Spānijā plāniem un programmām, kurās noteikta nelielu teritoriju izmantošana 
vietējā līmenī, vai plānu un programmu nelieliem grozījumiem vides novērtējums vajadzīgs 
tikai tad, ja dalībvalstis konstatē, ka tie var būtiski ietekmēt vidi. Sīkāka informācija un 
iemesli, kas sniegti iepriekš minētajā lēmumā, nepārprotami paskaidro, kāpēc SVN šajā 
gadījumā nav nepieciešams. No lēmuma teksta ir skaidrs, ka grozījums plānā neskāra 
Natura 2000 teritorijas. Turklāt lēmumā arī ir izskaidrots, ka rūpniecības zonai, kas tika 
minēta pilsētas plāna grozījumā, tiks veikts vides novērtējums.

Minētajā lēmumā arī ir teikts, ka teritorijā, ko skar Soria II pilsētas plāns, nav reģistrētu 
arheoloģisku vietu.

Tāpēc, pamatojoties uz iepriekš minēto, pasākumu trūkums no Komisijas puses, ir pamatots. 

Publiskā iepirkuma aspekti

Problēmas, kas minētas šajos lūgumrakstos, zināmā mērā, šķiet, ir saistītas ar problēmām, kas 
tika skatītas saistībā ar Komisijas pārkāpuma procedūru pret Spāniju par Valensijas zemes 
likuma (agrāk LRAU, šobrīd LUV) neatbilstību ES publiskā iepirkuma noteikumiem. Komisija 
2007. gada 27. jūnijā pieņēma lēmumu šo lietu nodot Eiropas Kopienu Tiesai, lietas atsauces 
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numurs šobrīd ir C-306/08, Komisija/Spānija1.

Iepriekš minētās pārkāpuma procedūras priekšmets aptver dažādus Valensijas zemes likuma 
aspektus. Valensijas zemes likuma elementi, ko apstrīd Komisija, izriet no fakta, ka Komisija 
uzskata, ka PAI (integrētas rīcības programmas) jāpiešķir, pilnībā ievērojot ES publiskā 
iepirkuma noteikumus un principus.

Komisija vēlas uzsvērt, ka iepriekš minētās pārkāpuma procedūras joma ir ierobežota, ietverot 
tikai ES publiskā iepirkuma noteikumu pārkāpumu. Tajā netiek apšaubīti tie Valensijas zemes 
likuma noteikumi, kas attiecas uz vietējo varas iestāžu zemes atsavināšanas tiesībām, jo šis 
jautājums saskaņā ar EK līguma 295. pantu par īpašumtiesību sistēmu dalībvalstī nav 
Kopienas kompetencē.

Lūgumrakstu iesniedzēju interesēs, kā jau tika uzsvērts atbildē uz mutisku jautājumu O-
031/07 un rakstisku jautājumu E-4434/07, šajā posmā nav izslēgts, ka iepriekš minētā 
Valensijas lieta zināmā mērā varētu kļūt par pārbaudes lietu Komisijai, un tāpēc tā attiecas uz 
lūgumrakstā minēto problēmu. Šajos apstākļos, kad Eiropas Kopienu Tiesa būs pieņēmusi 
lēmumu par šo lietu, Komisija analizēs nākamos veicamos pasākumus saistībā ar citiem 
Spānijas reģionu zemes likumiem.  

Secinājumi
Komisija uzskata, ka ne „videi draudzīgās pilsētas” projekts, ne arī Soria II pilsētas plāns 
nepārkāpj Kopienas vides tiesību aktus.

Attiecībā uz iespējamu EK publiskā iepirkuma noteikumu piemērošanu lūgumraksta 
iesniedzēja interesēs Komisija atgādina savu pozīciju lietā C-306/08 Komisija/Spānija2.”

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

Komisija ir izskatījusi lūgumraksta iesniedzēja atsūtītos papildu dokumentus. Tomēr tā vēl 
joprojām nespēj noteikt ES vides tiesību aktu pārkāpumu un patur spēkā argumentus, ko tā 
izskaidroja iepriekšējā atbildē. 

                                               
1 jaunāko informāciju par lietas attīstības gaitu skatīt http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/.
2 jaunāko informāciju par lietas attīstības gaitu skatīt http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/.


