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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0258/2010, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
J. RQ. B., par karjeru darbību Erro, Navarrā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Navarras varas iestāžu lēmumu piešķirt atļauju karjera 
atklāšanai teritorijā, kas ir daļa no Natura 2000 tīkla un klasificēta kā Kopienas nozīmes 
teritorija (Monte Alduide ES 2200019). Viņš norāda, ka teritorijas izmantošanas un 
pārvaldības pamatnostādnēs nav ietverti noteikumi par karjera izpētes pasākumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 17. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī

Lūgumraksta iesniedzējs pauž iebildumus attiecībā uz projektu par atklāta karjera izveidi 
Valle de Erro pašvaldībā, autonomajā („foral”) Navarras kopienā, Spānijā.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto šis projekts negatīvi ietekmēs Kopienas nozīmes 
teritoriju (SCI) „Monte Alduide”, (ES 2200019), kas iekļauta Natura 2000 tīklā, kā arī 
putniem nozīmīgu teritoriju (IBA) 085 „Roncesvalles-Irati Sierra de Abodi”.

Lūgumraksta iesniedzējs ir pievienojis Vides kvalitātes nodaļas direktora lēmumu1, ar ko 

                                               
1 Resolución 997/2009, de 29 de diciembre, del Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la que se 
concede la Autorización de Afecciones Ambientales para el Proyecto de accesos y emplazamientos de la 3.ª 
campaña de sondeos en Legua Acotada (Zilbeti, Valle de Erro), promovido por Magnesitas Navarras, S.A. (B.O. 
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projektam piešķir vides ietekmes atļauju, kura ietver piekļuvi laukumiem un vietām trīs rindu 
urbumu veikšanai Legua Acotada (Zilbeti, Erro ieleja), ko sponsorē uzņēmums Magnesitas 
Navarras, S. A.

Komisija ir izvērtējusi lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, ņemot vērā tiesību aktus, 
kas varētu būt piemērojami šajā gadījumā.

Grozītajā Direktīvā 85/337/EEK1 (pazīstama kā Ietekmes uz vidi novērtējuma vai IVN 
direktīva) ir paredzēti noteikumi par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu. IVN direktīvā ir nodalīti tā saucamie I pielikuma projekti, saistībā ar kuriem 
IVN procedūra ir jāveic vienmēr, un II pielikuma projekti, kad dalībvalstis nosaka, vai 
saistībā ar projektu ir veicams IVN, katru gadījumu izskatot atsevišķi un/vai izmantojot 
sliekšņus vai kritērijus, kas noteikti valsts tiesību aktos, kuros transponēta direktīva.

Jānorāda, ka atkarībā no šā projekta iezīmēm tas var ietilpt Direktīvas I pielikuma 19. punkta 
piemērošanas jomā — „Karjeri vai atklātas izrakteņu ieguves vietas, ja to laukuma platība 
pārsniedz 25 hektārus” —, vai arī to varētu iekļaut Direktīvas II pielikuma 2. punkta 
a) apakšpunkta piemērošanas jomā — „Akmeņlauztuves, derīgo izrakteņu ieguve atklātos 
karjeros un kūdras ieguve (projekti, kas nav ietverti I pielikumā)”.

IVN procedūra nodrošina to, ka projektu ietekmi uz vidi nosaka un novērtē pirms 
kompetentās iestādes atļaujas izsniegšanas.

Attiecībā uz ES vides direktīvām (Putnu direktīva 79/409/EEK 2 un Dzīvotņu 
direktīva 92/43/EEK3) jānorāda, ka tās būtu jāpiemēro gadījumos, kad attiecīgais projekts 
būtiski ietekmētu Natura 2000 teritorijas. Šādā gadījumā IVN procedūra var būt noderīgs 
instruments, lai nodrošinātu Dzīvotņu direktīvas 6. panta prasību un aizsardzības pasākumu 
piemērošanu.

Saskaņā ar pieejamo informāciju urbumu veikšanas darbības tika atļautas. Tomēr atklātā 
karjera projekts ir sākuma stadijā, un kompetentās varas iestādes vēl nav izsniegušas izstrādes 
atļauju. Kompetentajām varas iestādēm vēl ir jāveic nepieciešamais IVN attiecībā uz karjeru 
un jāpieņem lēmums par projekta ietekmi uz minēto teritoriju un aizsargājamām sugām 
saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu. Komisija uzskata, ka IVN procedūra šim projektam ir 
atbilstošs veids, kā sabiedrībai izteikt savus novērojumus un iebildumus par šo projektu un tā 
iespējamām alternatīvām.

Līdz ar to Komisija saprot, ka atklātā karjera projekts ir sākuma stadijā un kompetentās varas 
iestādes vēl nav pieņēmušas gala lēmumu par šo projektu. Tāpēc nav acīmredzama ES vides 

                                                                                                                                                  
Navarra n. 18, 9/02/2010)

1 Direktīva 85/337/EEK (OV L 175, 5.7.1985.), kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK (OV L 
073, 14.3.1997.), Direktīvu 2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003.) un Direktīvu 2009/31/EK 
(OV L 140, 5.6.2009.).

2  OV L 103, 25.04.1979. Kodificēta ar Direktīvu 2009/147/EK (OV L 20, 26.1.2010.).
3  OV L 206, 22.7.1992.
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tiesību aktu pārkāpuma, un Komisija pašreiz nevar turpināt lietas izmeklēšanu.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Komisijas komentāri

Komisijas dienesti ir izvērtējuši lūgumraksta iesniedzēja sniegto papildu informāciju, ņemot 
vērā ES vides tiesību aktus, kas varētu būt piemērojami šajā gadījumā.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto kompetentās varas iestādes ir piešķīrušas šim 
atklātā karjera projektam atļauju, kas pieņemta 2010. gada 13. decembrī1. Karjera projektam 
tika veikta sabiedriskā apspriešana, un IVN procedūra tika noslēgta ar IVN ziņojumu, kas 
pieņemts 2010. gada 26. novembrī2. 

Kompetentās varas iestādes ir veikušas nepieciešamo IVN procesu attiecībā uz karjeru un 
pieņēmušas lēmumu par šā projekta ietekmi uz Kopienas nozīmes teritoriju (SCI) ES 2200019 
„Monte Alduide”, kas atzīta par tādu saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK3

noteikumiem. 

Šajā saistībā IVN ziņojumā norādīts, ka projektam nebūs būtiskas ietekmes uz minēto 
teritoriju. Tajā izklāstīti īpaši mazināšanas un preventīvie pasākumi, lai samazinātu šā 
projekta ietekmi uz sugām un biotopu veidiem, kas mīt projekta teritorijā.

Tādēļ Komisijai nav iemesla uzskatīt, ka līdz šim veiktie pasākumi nav saderīgi ar Dzīvotņu 
direktīvā un IVN direktīvā noteiktajām juridiskajām prasībām.

Secinājumi 

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto papildu informāciju, Komisija nekonstatē ES 
vides tiesību aktu pārkāpumus šajā lietā. Tāpēc Komisijas rīcībā nav tādu faktu, lai grozītu tās 
sākotnējos secinājumus.

                                               
1 Publicēta Navarras valdības Oficiālajā Vēstnesī Nr. 1, 3.1.2011.
2 Publicēta Navarras valdības Oficiālajā Vēstnesī Nr. 159, 31.12.2010.
3 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 
(OV L 206, 22.7.1992.).


