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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1519/2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Matías 
Cuadrado González, par dzīvojamo māju kompleksa būvniecību Orčē, 
Gvadalaharas provincē (Spānijā) mājputnu fermas tuvumā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka zeme Orčes (Gvadalahara) pašvaldībā ir paredzēta 
dzīvojamo māju kompleksu būvniecībai netālu no mājputnu fermas. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka pašvaldībai būtu vajadzējis veikt ietekmes uz vidi novērtējumu, lai novērtētu 
dzīvojamo māju kompleksa saderību ar mājputnu fermu, kuras emisijas varētu būt kaitīgas 
veselībai (tādējādi tiktu pārkāpta Padomes 1996. gada 27. septembra Direktīva 96/62/EK par 
apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību un Padomes 1996. gada 24. septembra 
Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. martā. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī.

Lūgumraksta iesniedzējs „Explotaciones Avícolas Alcarria, S.L.” vārdā pauž iebildumus 
attiecībā uz pilsētbūvniecības plānu, saskaņā ar kuru ir paredzēts izveidot apbūves gabalus 
netālu no viņa mājputnu fermas Orčes pilsētā, Gvadalaharas provincē, Kastīlijas-Lamančas 
autonomajā kopienā, Spānijā.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju netika veikts ietekmes uz vidi 
novērtējums, lai novērtētu dzīvojamo māju kompleksa un mājputnu fermas saderību.
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Komisijas komentāri

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

Jānorāda, ka grozītā Direktīva 85/337/EEK1 (pazīstama kā Ietekmes uz vidi novērtējuma vai 
IVN direktīva) varētu būt piemērojama šajā gadījumā. Šajā direktīvā ir paredzēti IVN 
veikšanas noteikumi attiecībā uz dažiem sabiedriskiem un privātiem projektiem. IVN 
direktīvā ir nodalīti tā saucamie I pielikuma projekti, kuriem IVN procedūra jāveic vienmēr, 
un tā saucamie II pielikuma projekti, attiecībā uz kuriem dalībvalstis, izvērtējot katru 
gadījumu atsevišķi vai atbilstīgi valsts transponēšanas tiesību aktos noteiktajām 
robežvērtībām vai kritērijiem, nosaka, vai ir jāveic IVN.

Jānorāda, ka „Pilsētu celtniecības projekti, to skaitā tirdzniecības centru un autostāvvietu 
būvniecība,” ir iekļauti IVN direktīvas II pielikuma 10. panta b) punktā.

No otras puses, attiecībā uz pašvaldības pilsētas teritoriālo plānu varētu būt piemērojami 
Direktīvas 2001/42/EK2 par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu 
(pazīstama kā Stratēģiskā vides novērtējuma direktīva vai SVN direktīva) noteikumi.

Abām direktīvām — gan SVN, gan IVN — ir līdzīgi mērķi, proti, veicināt ilgtspējīgu 
attīstību, sabiedrības līdzdalību un ņemt vērā vides apsvērumus lēmumu pieņemšanas procesā.

Secinājumi

Lai iepazītos ar lietu pilnībā, Komisija kompetentajām Spānijas varas iestādēm ir pieprasījusi 
informāciju par Eiropas Savienības vides tiesību aktos noteikto attiecīgo prasību ievērošanu.
Komisija Spānijas varas iestādēm it īpaši lūdza precizēt veidu, kā tās ir piemērojušas SVN vai 
IVN direktīvu noteikumus.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī.

Iepriekšējās sazināšanās reizē, Komisijai bija iespēja informēt Eiropas Parlamenta 
Lūgumrakstu komiteju par Eiropas Savienības vides jomā pieņemtiem tiesību aktiem, kurus 
varētu piemērot šajā gadījumā. Tie galvenokārt ir Direktīva 85/337/EKK3 (ietekmes uz vidi 
novērtējums) un Direktīva 2001/42/EK4 (stratēģisks vides novērtējums).

Reaģējot uz šo lūgumrakstu, Komisijas dienesti vērsās pie Spānijas varas iestādēm, lai 
saņemtu komentārus par lūgumraksta iesniedzēja norādītajiem faktiem, kā arī par Savienības 

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.; OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.; OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.; OV L 140, 
5.6.2009., 114. lpp.
2 OV L 197, 21.7.2001.
3 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 

novērtējumu, kuru grozīja ar Direktīvu 97/11/EK, 2003/35/EK, 2009/31/EK OV L 175, 05.7.1985; OV L 73, 
14.3.1997.; OV L 156, 25.6.2003.; OV L 140, 05.6.2009.

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu 
ietekmes uz vidi novērtējumu. OV L 21.07.2001.
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vides jomā pieņemtu tiesību aktu piemērošanu šajā gadījumā.

Spānijas varas iestādes nosūtīja Kastīlijas-Lamančas autonomās kopienas izstrādātos 
ziņojumus, it īpaši Reģiona lauksaimniecības un vides departamenta Vides ietekmes 
novērtējuma ģenerāldirekcijas ziņojumu un Reģiona teritoriāplānojuma un mājokļa 
departamenta ziņojumu. Spānijas varas iestādes nosūtīja arī Orčes pilsētas mērijas par šo 
jautājumu izstrādāto ziņojumu.

Kopsavelkot ziņojumu saturu, var teikt, ka Spānijas varas iestādes skaidro galvenos šā 
pilsētbūvniecības projekta raksturlielumus, tā priekšvēsturi un administratīvos un vides 
pasākumus, kas ir veikti līdz šim. Tās skaidro arī pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu to 
saistību pareizu piemērošanu, kas ir paredzētas Savienības vides jomā pieņemtajos tiesību 
aktos.

Reģionālās varas iestādes norāda, ka 2005.gada 24. augustā Reģiona vides departamenta 
Gvadalaharas provinces delegācija saņēma pieprasījumu veikt vides ietekmes novērtējumu 
attiecībā uz projektu „Proyecto de Urbanización del Sector 18 de Horche (Guadalajara)” 
Lietai tika piešķirts numurs GU-178/05.

Projektā ir paredzēta pilsētapbūve 28,6 ha plātībā 18. sektorā, kas Orčes pilsētas teritoriālajā 
plānā ir klasificēts kā sektors, kurā vārētu veikt pilsētapbūvi, ceļot dzīvojamās mājas, 
konkrētāk — 896 mājokļus.

Reģionālās varas iestādes paskaidroja, ka tās ir piemērojušas Kastīlijas-Lamančas reģionālo 
Likumu Nr. 5/1999 par vides ietekmes novērtējumu, ievērojot procedūru, kas paredzēta 
Dekrētā Nr. 178/2002, ar kuru apstiprina minētā likuma regulējumu. Tas ir reģionāls tiesību 
akts, ar kuru ir transponēta Direktīva 85/337/EEK, kas tobrīd bija spēkā. Jāatzīmē, ka attiecībā 
uz šāda veida projektiem katrā atsevišķā gadījumā ir paredzēta analīze, lai pieņemtu lēmumu, 
vai attiecībā uz izskatāmo projektu ir jāveic oficiāla vides ietekmes novērtējuma procedūra 
vai ne.

Pieņemot 2005. gada 3. oktobra lēmumu, Reģiona vides departamenta Gvadalaharas 
provinces delegācija nolēma, ka attiecībā uz šo projektu nav jāveic oficiāla vides ietekmes 
novērtējuma procedūra. Šis pamatotais lēmums ir publicēts Kastīlijas-Lamančas 2005. gada 
19. oktobra oficiālajā vēstnesī Nr. 209 (18.633.-18.634. lpp.).

Līdz ar to no lietas materiāliem izriet, ka kompetentās iestādes attiecībā uz II pielikumā 
uzskaitītajiem projektu veidiem ir piemērojušas Direktīvā 85/337/EEK paredzēto izpētes 
mehānismu.

Papildus tam reģionālās varas iestādes paskaidro, ka Orčes pilsētas teritoriālo plānu, kurā jau 
bija paredzēts attiecīgajā teritorijā būvēt dzīvojamo māju kompleksu, izskatīja atbilstoši 
sākotnējai vides novērtējuma procedūrai, kuru saskaņā ar iepriekšminētajiem reģionālajiem 
tiesību aktiem piemēro plāniem un programmām. Tā esot izskatīšana, kas paredzēta Direktīvā 
2001/42/CE, kura no juridiskā viedokļa tomēr nav piemērojama šim pilsētas teritoriālajam 
plānam, jo tā izstrādi uzsāka pirms 2004. gada 21. jūlija, kas ir datums, sākot ar kuru saskaņā 
ar direktīvas 13. pantu šāda veida novērtējums ir jāveic obligāti. Šī procedūra tika pabeigta, 
reģiona vides iestādei pieņemot 2003. gada 17. novembra lēmumu. Galīgais Gvadalaharas 
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provinces Pilsētbūvniecības komisijas pieņemtais Orčes pilsētas teritoriālā plāna 
apstiprinājums ir publicēts Kastīlijas-Lamančas 2004. gada 16. novembra un 2004. gada 
29. decembra oficiālajā vēstnesī.

Spānijas varas iestādes nosūtīja iepriekšminēto lēmumu kopiju un to publikācijas oficiālajā 
vēstnesī kopiju.

Pilsētas pašvaldības iestādes norāda, ka, ņemot vērā Orčes pilsētas teritoriālo plānu un 
iepriekšminētos administratīvos pasākumus, galīgo dzīvojamo māju kompleksa celtniecības 
plānu attiecībā uz 18. sektoru pieņēma Orčes pilsētas mērijas 2006. gada 20. aprīļa sanāksmē. 
Pilsētas varas iestādes piemetina, ka procedūru laikā nav saņemtas nekādas sūdzības no 
konkrētās mājputnu fermas īpašnieka, proti, šā lūgumraksta iesniedzēja.

Spānijas varas iestādes dara zināmu, ka tā kā attiecībā uz šo pilsētbūvniecības projektu ir 
izsniegtas visas nepieciešamās atļaujas un licences, tas šobrīd tiek īstenots.

Secinājumi

Komisijas dienesti izvērtēja lūgumraksta iesniedzēja sniegtos argumentus un informāciju 
attiecībā uz šo projektu, ņemot vērā piemērojamos Eiropas Savienības vides jomā pieņemtos 
tiesību aktus un Spānijas varas iestāžu sniegto atbildi.

Izskatot šo lietu, nākas secināt, ka Spānijas kompetentās varas iestādes ir veikušas pasākumus, 
lai īstenotu saistības, kas attiecībā uz šo lietu izriet no Direktīvas 85/337/EEK un 
Direktīvas 2001/42/EK.

Visbeidzot, lietas izskatīšanas gaitā nav izdevies secināt Eiropas Savienības piemērojamo vides 
tiesību pārkāpumus. Komisijai līdz ar to nav pamata turpināt šīs lietas izskatīšanu.


