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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1096/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais M. P., 
par būvniecību Ļukmažorā, Maljorkā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka būvniecības veicināšanai Ļukmažoras pašvaldībā ir 
kaitīga ietekme uz Natura 2000 teritoriju un Kopienas nozīmes teritoriju (ES 5310049), jo 
ēkas nav aprīkotas ar nepieciešamo kanalizācijas sistēmu un var neatgriezeniski kaitēt Cova 
d'es pas de Vallgornera zonas ekoloģiskajam līdzsvaram.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 19. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par māju būvniecību (ar nosaukumu „Es Pas de Vallgornera” 
Ļukmažoras pašvaldībā, Baleāru salās, Spānijā), kas notiek Kopienas nozīmes teritorijā 
ES 5310049 „Cova des Pas de Vallgornera”.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju būvētajām mājām nav kanalizācijas 
sistēmas (citu defektu starpā), un tādēļ mājām tiek uzstādītas septiskās tvertnes, lai uz tām 
novadītu notekūdeņus. Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas, ka no septiskajām tvertnēm 
varētu notikt noplūde augsnes apakškārtā un neatgriezeniski sabojāt KNT ekoloģisko un 
ģeoloģisko līdzsvaru.
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Lūgumraksta iesniedzējs arī sūdzas par māju būvniecības pilsētas pazīmēm, kas neatbilst 
reģionālajiem tiesību aktiem attiecībā uz zemes izmantošanu un zemes plānošanu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Teritoriju ES 5310049 „Cova des Pas de Vallgornera” Spānijas varas iestādes ir ierosinājušas 
nozīmēt par Kopienas nozīmes teritoriju saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu 92/43/EEK1, jo tajā 
atrodas dabiskās dzīvotnes veids „Sabiedrības apskatei nepieejamas alas”, kas iekļauts 
direktīvas I pielikumā.

Komisija nav informēta par projektu, uz kuru atsaucas lūgumraksta iesniedzējs. Komisija 
uzskata, ka varētu būt lietderīgi atgādināt par saistībām saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. un 4. punktu, kur noteikts, ka visos plānos vai projektos, kas 
nav tieši saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi 
vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, ir 
pienācīgi jāizvērtē ietekme uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Ņemot vērā 
šāda novērtējuma atzinumus un Dzīvotņu direktīvas noteikumus, kompetentajām iestādēm 
jāvienojas par plāna vai projekta īstenošanu tikai tad, ja tās ir pārliecinājušās, ka netiks 
izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība.

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtajā informācijā galvenokārt aprakstīti tie reģionālie zemes 
plānošanas tiesību akti, kam neatbilst māju būvniecība. Komisija vēlas uzsvērt, ka par šo 
tiesību aktu īstenošanu atbildīga ir reģionālā pārvalde.

Lūgumraksta iesniedzējs uzsver iespējamo ar septiskajām tvertnēm saistītu risku, jo no tām 
varētu noplūst notekūdeņi. Tomēr lūgumraksta iesniedzēja sniegtajā informācijā nav iekļauti 
nekādi pierādījumi par to, ka šajā saistībā būtu skarta KNT.

Secinājumi

Sniegtā informācija nav pietiekoši detalizēta, lai varētu novērtēt, vai varētu būt pārkāpta 
Dzīvotņu direktīva. Tāpēc Komisija neplāno uzsākt tālākas darbības attiecībā uz šo lietu, ja 
lūgumraksta iesniedzēja nesniegs detalizētāku papildu informāciju.”

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

Pēc tam, kad lūgumraksta iesniedzējs bija nosūtījis papildinformāciju, Komisija prasīja 
Spānijas iestādēm sniegt precīzu informāciju par minētajiem jautājumiem.

Saskaņā ar Spānijas iestāžu sniegto informāciju laikā, kad šī teritorija tika piešķirta 
būvniecībai, tajā jau atradās vairākas mājas bez iebūvētas kanalizācijas. Tolaik nebija zināms, 
ka teritorijā esošais alu komplekss ir daudz lielāks — tas tika konstatēts tikai neseno pētījumu 
rezultātā. 2007. gadā reģionālās iestādes ieviesa sistēmu, lai konstatētu iespējamas noplūdes 
no pašreiz lietotajām septiskajām tvertnēm un nosēdakām. 2010. gadā šo sistēmu uzlaboja. 
Līdz šim alās nav konstatēta notekūdeņu noplūde. 

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
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Attiecībā uz jaunām mājām /būvniecību, kas plānota teritorijā virs alas, Spānijas iestādes ir 
atbildējušas, ka tiek piemēroti lūgumraksta iesniedzēja minētā reģionālā tiesību akta 
noteikumi (39. pants Likumā Nr. 5/2005 par Baleāru salu dabas teritoriju saglabāšanu jeb 
LECO). Noteikumos paredzēts, ka, pirms tiek īstenots jebkāds plāns vai projekts, kas var 
ietekmēt Natura 2000 tīkla vienotību, ir jāveic pienācīgs projekta ietekmes uz teritoriju 
novērtējums. Reģionālais Vides departaments izsniedz ziņojumu par plāna vai projekta 
atbilstību un atļauj tā īstenošanu tikai tad, ja tas nerada nopietnus kavēkļus attiecīgās 
teritorijas saglabāšanas mērķu sasniegšanai. Lai izpildītu šo noteikumu, administratīvā 
procedūra ir izveidota tā, ka kompetentajai iestādei, pirms tā apstiprina plānu vai projektu, 
jāpieprasa Reģionālā Vides departamenta atļauja, kuras saņemšanai ir nepieciešams, ka lietu 
izskata komiteja, kas specializējusies Natura 2000 jautājumos.  

Lai iegūtu būvniecības atļauju Ļukmažorā (pašvaldībā, kurā atrodas attiecīgā Kopienas 
nozīmes teritorija), ir jāizpilda prasības, tostarp apbūvējamās teritorijas ģeofiziska izpēte, lai 
noteiktu, vai nevar tikt nodarīts kaitējums Kopienas nozīmes teritorijai. Ja atļauja tiek 
piešķirta, drīkst izmantot tikai noteikta veida ūdensnecaurlaidīgas septiskās tvertnes. Ja 
būvniecība un/vai ar to saistīta septisko tvertņu uzstādīšana var radīt iespējamu nopietnu 
kaitējumu Kopienas nozīmes teritorijai, tiek sniegts negatīvs atzinums, kā tas jau ir noticis 
saistībā ar vairākām mājām.

Papildus iepriekš minētajam abas iestādes ir informētas par procedūrām, kas tiek veiktas, lai 
izveidotu šajā teritorijā pienācīgu kanalizācijas sistēmu. Ir veikti tehniskie pētījumi un 
apsekojumi, lai noteiktu šādas sistēmas izmantošanas iespējamību un atbilstību teritorijas 
specifiskajām iezīmēm un tās savietojamību ar mērķi aizsargāt alu.

Reģionālās iestādes ir arī norādījušas, ka tās ir sākušas šīs Kopienas nozīmes teritorijas 
pārvaldības plāna izstrādi.

Secinājumi

Saskaņā ar sniegto informāciju šķiet, ka kompetentās iestādes ir ievērojušas Dzīvotņu 
Direktīvas 92/43/EEK 6. panta noteikumus. Tādēļ nav pamata konstatēt, ka ir noticis ES 
tiesību aktu pārkāpums.


