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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0584/2011, ko Bodelwyddan rīcības grupas vārdā iesniedza 
Apvienotās Karalistes valstspiederīgā Alice Jones, par to, ka atļaujas 
piešķiršanas procesā mājokļu attīstības plānam, kur paredzēta 2000 jaunu 
māju būve Bodelwyddan (Velsā), nav veikts IVN un nav rīkota 
Direktīvā 2003/35/EK noteiktā atbilstīgā sabiedriskā apspriešana

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Denbišīras padome īsteno mājokļu attīstības projektu, lai Bodelwyddan ciemā Velsā uzbūvētu 
2000 jaunu māju. Iedzīvotāji protestē pret šo projektu. Viņi uzskata, ka šis projekts ir 
pārmērīgs un var nodarīt kaitējumu infrastruktūrai, pakalpojumu jomai, vietējai valodai un 
kultūrai. Savu nostāju iedzīvotāji pauda neoficiālā referendumā. Viņi apgalvo, ka šim 
projektam nav veikts Direktīvā 85/337/EEK paredzētais IVN, lai gan uz šādu projektu varētu 
attiekties tās II pielikums. Vēl viņi uzskata, ka viņiem nav sniegta Direktīvā 2003/35/EK 
paredzētā iespēja paust savu nostāju. Nav piedāvāti arī alternatīvi risinājumi. Viņa lūdz 
Eiropas Parlamentam panākt, lai Apvienotās Karalistes varas iestādes šajā lietā pilnībā 
ievērotu ES tiesību aktu noteikumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 26. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

Denbišīras padome plāno piešķirt teritoriju aptuveni 2000 jaunu māju celtniecībai 
Bodelwyddan ciemā. Šī mājokļu celtniecības programma ir daļa no jaunā Vietējās attīstības 
plāna (VAP) laikposmam no 2012. līdz 2020. gadam, kuru Velsas valdībā plānots pieņemt 
2012. gada aprīlī. 
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Pirms VAP pieņemšanas tam jāiziet vairāki posmi, tostarp līdzdalības posms (pirmā VAP 
projekta izstrāde sākās 2007. gada vidū, savukārt apspriešana notika 2008. gada vasarā), otrā 
VAP projekta izstrādes posms (apspriešana notika 2009. gada oktobrī/novembrī), alternatīvu 
vietu risinājumu pētījums (apspriešanas dokuments sagatavots 2010. gadā), „mērķtiecīgu 
izmaiņu” izdarīšanas VAP apspriešana, ņemot vērā apspriešanas laikā saņemtos komentārus 
(sabiedriskā apspriešana notika laikā no 2011. gada 26. augusta līdz 21. oktobrim), VAP 
projekta iesniegšana Velsas valdībai (2011. gada 26. augustā), pirmsuzklausīšanas sanāksme, 
kuras laikā sabiedrība tika informēta par „Izpētes” posmu (sanāksme notika 2011. gada 
8. novembrī), un „Izpētes” posms, kura laikā četru nedēļu garumā notika sabiedrības 
uzklausīšanas sanāksmes, kas sākās 2012. gada 10. janvārī plkst. 10.00. Izpētes posmā 
svarīgākais apspriežamais jautājums būs galvenā stratēģiskā teritorija Bodelwyddan ciemā1.

Iepriekš aprakstītā procedūra ietver pamatprasības, kas izklāstītas tā sauktajā Stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma (SVN) direktīvā2, un tajās cita starpā ietilpst arī ziņojumu un 
dokumentu sagatavošana par ilgtspējas novērtējumu (tajā ietilpst arī ietekmes uz vidi 
novērtējums), potenciālo teritoriju novērtējumu un noteikumiem attiecībā uz dzīvotnēm. 
Sagatavotajos dokumentos sniegta arī detalizēta atbilde uz Bodelwyddan ciema iedzīvotāju 
paustajām bažām. Lūgumraksts, kuru Bodelwyddan rīcības grupa iesniegusi Velsas valdībai, 
arī tiks uzskatīts par dokumentu, kas izskatāms Izpētes posma laikā 2012. gada sākumā3.

Uz minētajiem celtniecības projektiem attiecas IVN direktīva, un tādēļ attiecībā uz tiem būtu 
jāveic pārbaudes procedūra, kā to jau minējusi lūgumraksta iesniedzēja.

Secinājums

Šajā plāna apstiprināšanas procedūras posmā, kad pēdējās izpētes posma uzklausīšanas 
sanāksmes, kurās sabiedrībai tiks dota iespēja paust savu viedokli, un galīgā plāna apstiprināšana 
kompetentajā valsts iestādē vēl ir tikai priekšā, Komisija nevar konstatēt nekādus ES vides 
tiesību aktos noteikto prasību pārkāpumus. Jautājumus, kuri īpaši uztrauc lūgumraksta 
iesniedzēju, piemēram, labas, pamatotas un atjauninātas informācijas pieejamība, demogrāfisko 
prognožu pamatotība un kultūras un valodas aspekti, vislabāk varētu risināt iepriekš minētās 
apspriešanas un paredzēto procedūru īstenošanas laikā.

                                               
1 Sk. piezīmes par 2011. gada 8. novembrī Rhyl pilsētas domes telpās notikušo pirmsuzklausīšanas sanāksmi 
(http://denbighddms.wisshost.net/webfiles/Examination_Library/Exam_Docs/Exam0019.pdf)
2 Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, OV L 197, 21.7.2001., 30.–37. lpp.
3 Dokumenta atsauces numurs: EXAM0018.


