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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0672/2009, ko iesniedza Spānijas Karaliskā mākslas un 
vēstures zinātņu akadēmija Toledo (Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo), par briesmām, ko Toledo kultūras ainavas 
saglabāšanai izraisa tās pilsētattīstības plāna pieņemšana

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Spānijas Karaliskās mākslas akadēmijas Toledo vārdā lūgumraksta iesniedzēji aicina 
apstādināt pilsētattīstības plāna realizēšanu, jo tas apdraud vēsturiskās ainavas saglabāšanu.
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju izklāstīto Spānija 2007. gada novembrī ir ratificējusi 
Eiropas Padomes Eiropas ainavu konvenciju (BOE 31/02/2008), un tādēļ tai jāuzņemas 
saistības aizsargāt, apsaimniekot Toledo ainavu un gādāt par to, jo tās vecpilsēta ir atzīta par 
UNESCO pasaules mantojumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 18. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 24. jūnijā.

Lūgumraksta iesniedzēji izsaka savus iebildumus pret jauno pilsētattīstības plānu (PAP), ko 
izstrādājušas Toledo pilsētas pašvaldības iestādes Kastīlijas-Lamančas autonomajā apgabalā, 
Spānijā. Viņi norāda uz negatīvo ietekmi, ko radīs dažas jaunajā plānā („Vegas del Tajo”) 
paredzētās pilsētattīstības darbības, īpaši attiecībā uz ainavu un kultūras mantojumu. Viņi arī 
apgalvo, ka šis neatgriezeniskais Toledo vēsturisko vērtību zaudējumus ļoti negatīvi ietekmēs 
arī tūrismu, kas ir pilsētas galvenā saimnieciskā darbība.
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Komisijas komentāri par lūgumrakstu

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

Jānorāda, ka atkarībā no attiecīgā pilsētattīstības plāna iezīmēm šajā gadījumā varētu būt 
piemērojama Direktīva 2001/42/EK1 par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (pazīstama kā Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma jeb SVN direktīva) vai 
grozītā Direktīva 85/337/EEK2 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (pazīstama kā Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva).

Abām direktīvām, gan SVN, gan IVN direktīvai, ir līdzīgi mērķi, lai veicinātu ilgtspējīgu 
attīstību un sabiedrības līdzdalību, kā arī ietvertu vidi lēmumu pieņemšanas procesā.

Jānorāda, ka kultūras mantojums un ainava ir daži no faktoriem, kas atbilstīgi jāuzskaita, 
jāapraksta un jānovērtē SVN un IVN procedūrās pirms atļaujas piešķiršanas attiecīgajam 
plānam vai projektam.

Attiecībā uz ES dabas aizsardzības direktīvām (Putnu direktīva 79/409/EEK3 un Dzīvotņu 
direktīva 92/43/EEK4) jāatzīmē, ka tās būtu piemērojamas, ja attiecīgajam plānam vai 
projektam varētu būt ievērojama ietekme uz kādu Natura 2000 teritoriju.

Secinājumi

Komisija ir pieprasījusi informāciju no kompetentajām Spānijas varas iestādēm par attiecīgo 
prasību ievērošanu saskaņā ar ES vides tiesību aktiem. Īpaši Komisija Spānijas varas iestādēm 
jautāja to, kā tās šajā gadījumā ir piemērojušas SVN vai IVN direktīvu noteikumus.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī (REV)

Jāatgādina, ka Eiropas Komisijai nav īpašas kompetences kultūras mantojuma aizsardzības, 
saglabāšanas un atjaunošanas jomā, tā galvenokārt ir valstu kompetencē.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 167. pantu Savienībai ir „jāveicina 
dalībvalstu sadarbība un vajadzības gadījumā jāatbalsta un jāpapildina to rīcība” kultūras 
jomā. Tādēļ Savienības rīcība papildina valsts un reģionālo rīcību, taču dalībvalstis ir 
atbildīgas par kultūras mantojuma saglabāšanu un aizsardzību.

Tomēr iepriekšējā saziņas reizē Komisija informēja Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu 
komiteju par Eiropas Savienības tiesību aktiem vides jomā, kas būtu piemērojami šajā 

                                               
1  OV L 197, 21.7.2001.
2 Direktīva 85/337/EEK (OV L 175, 5.7.1985.), kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK (OV L 73, 
14.3.1997.), Direktīvu 2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003.) un Direktīvu 2009/31/EK 
(OV L 140, 5.6.2009.).
3  OV L 103, 25.4.1979., kodificēta ar Direktīvu 2009/147/EK (OV L 20, 26.1.2010.).
4  OV L 206, 22.7.1992.
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gadījumā. Proti, tā ir Direktīva 2001/42/EK1 (stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums). 
Turklāt arī Direktīva 85/337/EEK2 (ietekmes uz vidi novērtējums) varētu būt piemērojama.

Komisijas dienesti vērsās pie Spānijas varas iestādēm, prasot sniegt komentārus par 
lūgumraksta iesniedzēja norādītajiem faktiem, kā arī par Savienības tiesību aktu vides jomā 
piemērošanu šajā gadījumā.

Atbildot uz Komisijas dienestu pieprasījumu, Spānijas varas iestādes nosūtīja Kastīlijas-
Lamančas autonomā apgabala, proti, Rūpniecības, enerģētikas un vides reģionālā 
departamenta Ietekmes uz vidi novērtējuma ģenerāldirektorāta, izstrādātos ziņojumus.
 Tās arī atsūtīja ziņojumu, ko izstrādājis Teritorijas plānošanas un mājokļu reģionālais 
departaments. Spānijas varas iestādes iesniedza arī dažādus oficiālus dokumentus par PAP 
(pilsētattīstības plāna) apstiprināšanu, kā arī par šajā sakarā veiktajiem pasākumiem vides 
jomā.

Kopumā Spānijas varas iestādes izskaidro galvenās šā PAP iezīmes, tā mērķis ir mainīt 
Toledo pilsētas plānošanu, lai sekmētu dažādu pilsētas centru savienošanu un to zonu labi 
strukturētu attīstību, kas atrodas pie Taho upes. Ar PAP tiek aizstāts iepriekšējais 1986. gada 
pilsētattīstības plāns (Plan General de Ordenación Urbana — PGOU).Tāpat tās izskaidro 
dažādus veiktos administratīvos pasākumus, kā arī pasākumus, kas veikti ar mērķi nodrošināt 
pareizu to pienākumu izpildi, kas izriet no Savienības tiesību aktiem vides jomā.

Jāatzīmē, ka pirms PAP apstiprināšanas tam tika veikta ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūra, tas ir, procedūra „Evaluación Ambiental Preliminar”, atbilstīgi Kastīlijas-
Lamančas Reģionālajam likumam Nr. 5/1999 par ietekmes uz vidi novērtējumu. Reģionālās 
varas iestādes norāda, ka tika veikts ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar Direktīvu 
2001/42/EK, lai novērstu plānu un programmu iespējamu ietekmi uz vidi. Šis sākotnējais 
ietekmes uz vidi novērtējums tika pieņemts ar Ietekmes uz vidi novērtējuma 
ģenerāldirektorāta 2007. gada 21. februāra lēmumu. PAP galīgi tika apstiprināts ar 2007. gada 
26. marta Mājokļu un pilsētplānošanas departamenta rīkojumu.

Jānorāda, ka PAP projekts 2005. un 2006. gada laikā trīs reizes tika iesniegts sabiedriskai 
apspriešanai. Saņemtās iesaistīto cilvēku atsauksmes kompetentās varas iestādes ņēma vērā. 
Turklāt tika pieprasīti un ņemti vērā vairāku kompetento varas iestāžu atzinumi, tai skaitā par 
vēstures un kultūras mantojuma aizsardzību atbildīgo varas iestāžu atzinumi.

Lēmumā, ar ko pieņem PAP sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu, ir apkopoti minētās 
procedūras galvenie elementi. Šī ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra šķiet pietiekama, lai 
sekmīgi noteiktu un novērtētu šā plāna ietekmi uz vidi, kā arī veiktu nepieciešamos 
pasākumus iepriekšminētās ietekmes novēršanai vai samazināšanai. PAP tika fiksēti un 
iekļauti daudzi nosacījumi attiecībā uz vidi, kas jāievēro tā īstenošanā un attīstīšanā.
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu 
plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu. OV L 197, 21.7.2001.
2 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu; tā grozīta ar Direktīvām 97/11/EK, 2003/35/EK un 
2009/31/EK. OV L 175, 5.7.1985.; OV L 73, 14.3.1997.; OV L 156, 25.6.2003.; OV L 140, 
5.6.2009.
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Reģionālās vides varas iestādes sniedza arī informāciju par pasākumiem vides jomā, kas ir 
veikti saistībā ar dažādiem urbanizācijas projektiem, kuriem sniegta atļauja pēc PAP 
apstiprināšanas. Šie projekti jau tika novērtēti saskaņā ar jauno Kastīlijas-Lamančas 
Reģionālo likumu Nr. 4/2007 par ietekmes uz vidi novērtējumu. Pēc dažādām skrīninga 
procedūrām dažiem projektiem tika veikta reglamentētā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūra, taču citiem projektiem netika uzskatīts par nepieciešamu veikt šo procedūru 
saskaņā ar Direktīvas 85/337/EEK nosacījumiem attiecībā uz tās II pielikumā ietvertajiem 
projektiem. Katrā ziņā, Spānijas varas iestādes skaidro, ka PAP ieviešana ir tikko sākusies.

Tātad pēc lietas pārbaudes var secināt, ka šajā gadījumā Spānijas varas iestādes ir veikušas 
pasākumus, lai izpildītu prasības, kas norādītas Direktīvās 2001/42/EK un 85/337/EEK.

Attiecībā uz Kopienas dabas aizsardzības direktīvām — 79/409/EEK1 (Putnu direktīvu) un 
92/43/EEK2 (Dzīvotņu direktīvu) — jāmin, ka šim projektam nebūs negatīvas ietekmes uz 
Natura 2000 tīklu. Tādējādi šajā gadījumā minētās direktīvas nav piemērojamas.

Spānijas varas iestādes informē arī par to, ka pret PAP īstenošanu administratīvajā tiesā tika 
iesniegtas 20 prasības. Jāatzīmē, ka vairāku no šīm prasībām izskatīšana Spānijas 
kompetentajās tiesās vēl nav pabeigta.

Secinājumi

Komisijas dienesti pārbaudīja lūgumraksta iesniedzēja sniegtos argumentus un informāciju
saistībā ar Toledo pilsētas PAP, ņemot vērā piemērojamos ES tiesību aktus vides jomā, kā arī 
Spānijas varas iestāžu sniegto atbildi.

Visbeidzot, izpētot šo lietu, nevarēja secināt, ka būtu pārkāpti piemērojamie ES tiesību akti vides 
jomā. Tāpēc Komisijai nav pamata turpināt iesaistīšanos šajā lietā.

Jebkurā gadījumā jāatzīmē, ka par minēto pilsētattīstības plānu norisinās vairāki administratīvie 
tiesas procesi kompetentajās Spānijas tiesās, kas arī varēs izteikt spriedumu par tā likumību no 
valsts un ES tiesību viedokļa.

                                               
1 Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību.
Kodificēta ar 2009. gada 30. novembra Direktīvu 2009/147/EK, OV L 20, 26.1.2010.
2 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas 
un floras aizsardzību. OV L 206, 22.7.1992.


