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Lūgumrakstu komiteja

24.10.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0429/2010, ko „Partido para Orihuela Costa” vārdā iesniedza 
Lielbritānijas valstspiederīgais Robert Houliston un kam pievienoti 7000 parakstu, 
par Cala Mosca pilsētas celtniecības projektu Orivelā, Valensijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Cala Mosca attīstības projektu, kas paredz 1500 jaunu 
dzīvojamo māju būvēšanu Orivelas piekrastē, un norāda, ka darbus ir paredzēts veikt 
piekrastes aizsardzības zonā netālu no Sierra de Escalona dabas parka.

2. Pieņemamība

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

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

„Lūgumraksta iesniedzējs „Partido para Orihuela Costa” (C.L.A.R.O.) vārdā pauž iebildumus 
pret jauno pilsētas celtniecības projektu Cala Mosca, Orivelas pašvaldības piekrastē, 
Alikantes provincē („Comunitat Valenciana”, Spānijā).

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par šā projekta būtisku negatīvu ietekmi uz vidi. Viņš 
skaidro, ka minētajā projektā paredzēta 1500 jaunu māju un dzīvokļu būvniecība tuvu 
piekrastei. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka projekta rezultātā tiks iznīcināta pēdējā 
teritorija Orivelas piekrastē, kas vēl ir labi saglabāta. Viņš uzsver, ka jau ir veikts 
infrastruktūras darbs ielu un ietvju sagatavošanai.  

Komisijas komentāri par lūgumrakstu
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Komisijas dienesti ir izskatījuši lūgumraksta sniedzēja norādīto informāciju no piemērojamo 
ES vides tiesību aktu viedokļa.

Grozītajā Direktīvā 85/337/EEK1 (zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva vai IVN 
direktīva) noteiktas prasības dažu sabiedrisku un privātu projektu IVN veikšanai. IVN 
direktīvā ir nodalīti tā dēvētie I pielikuma projekti, saistībā ar kuriem IVN procedūra ir jāveic 
vienmēr, un II pielikuma projekti, kad dalībvalstis, katru gadījumu izskatot atsevišķi un/vai 
izmantojot valsts transponēšanas tiesību aktos noteiktos sliekšņus vai kritērijus, nosaka, vai 
saistībā ar projektu ir jāveic IVN. Veicot katra konkrētā gadījuma pārbaudi vai nosakot 
sliekšņus vai kritērijus, ir jāņem vērā direktīvas III pielikumā noteiktie attiecīgie atlases 
kritēriji. Tajos iekļauti projekta raksturojums, atrašanās vieta un iespējamās ietekmes 
raksturojums.

Tādējādi I pielikumā iekļautajiem projektiem obligāti jāveic IVN procedūra. Direktīvas 
II pielikumā iekļautajiem projektiem dalībvalstis pirms attīstības saskaņošanas pārbauda, vai 
attiecīgie projekti varētu būtiski ietekmēt vidi. Par konstatētajiem faktiem jāinformē 
sabiedrība.

Jānorāda, ka „pilsētu celtniecības projekti, ietverot tirdzniecības centru un autostāvvietu
celtniecību”, iekļauti IVN direktīvas II pielikuma 10. punkta b) apakšpunktā. Turklāt 
II pielikuma 12. punkta c) apakšpunktā iekļauti „brīvdienu ciematiņi un viesnīcu kompleksi 
ārpus pilsētas robežām un saistīti pasākumi”.

Pirms kompetentā iestāde veic attīstības saskaņošanu, IVN procedūrā nosaka un novērtē 
projektu radīto ietekmi uz vidi. Sabiedrība var paust savu viedokli, un visi apspriešanas 
rezultāti ir jāņem vērā. Sabiedrība jāinformē arī par attīstības saskaņošanas saturu.

Turklāt attiecībā uz pašvaldības pilsētas celtniecības plānu būtu jāpiemēro arī 
Direktīvas 2001/42/EK2 par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu 
(zināma kā Stratēģiskā vides novērtējuma direktīva vai SVN direktīva) noteikumi.

Abas direktīvas — SVN un IVN — tiecas panākt līdzīgus mērķus, lai veicinātu ilgtspējīgu 
attīstību, sabiedrības līdzdalību un integrētu vides aspektu lēmumu pieņemšanas procesā.

Dabas aizsardzības direktīvas (Putnu direktīva 2009/147/EK3 un Dzīvotņu 
direktīva 92/43/EEK)4 būtu jāpiemēro gadījumos, ja attiecīgais projekts varētu būtiski 
ietekmēt Natura 2000 teritoriju. Jānorāda, ka saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja pausto šis 
projekts varētu ietekmēt Kopienā nozīmīgu teritoriju (KNT) „Cabo de Roig” (ES 5213033).

Lai pilnībā izprastu šo konkrēto gadījumu, Komisija pieprasīs informāciju no kompetentajām 
Spānijas varas iestādēm par attiecīgo prasību ievērošanu saskaņā ar ES tiesību aktiem vides 

                                               
1 Direktīva 85/337/EEK (OV L 175, 5.7.1985.), ko groza 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.).
2 Direktīva 2001/42/EK (OV L 197, 21.7.2001.).
3 Direktīva 2009/147/EK (OV L 20, 26.1.2010.), ar ko kodificē Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 

aizsardzību (OV L 103, 25.4.1979.).
4 Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992.).



CM\917138LV.doc 3/4 PE456.745v03-00

LV

jomā. Īpaši Komisija Spānijas varas iestādēm lūgs paskaidrot, kā tās ir piemērojušas IVN, 
SVN un dabas aizsardzības direktīvu noteikumus.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī

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

Atbildot uz Komisijas lūgumu, Spānijas iestādes Komisijai iesniedza Valensijas autonomās 
kopienas un Orivelas pašvaldības izstrādātos ziņojumus par šo jautājumu.

Pēc dokumentu izskatīšanas Komisijas dienesti nosūtīja jaunu vēstuli Spānijas iestādēm, lai 
prasītu tām precīzāku papildinformāciju par pasākumiem, kas veikti attiecībā uz 
pilsētattīstības projektu. Papildinformācija ir nepieciešama, lai pabeigtu šīs lietas izskatīšanu.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2012. gada 24. oktobrī

Starp Komisijas dienestiem un kompetentām Spānijas iestādēm vairākkārt ir notikusi 
informācijas apmaiņa attiecībā uz šo lūgumrakstu. Atbildot uz Komisijas dienestu pēdējo 
pieprasījumu, Spānijas iestādes iesniedza jaunus Valensijas autonomās kopienas un Orivelas 
pašvaldības izstrādātos ziņojumus par šo jautājumu.

Pēc lietas galīgās izskatīšanas ir kopsavilkumā jānorāda uz turpmāk izklāstītajiem faktiem.

Attiecīgais pilsētbūvniecības projekts Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 2 del
Sector D-1 „La Mosca – La Campana”, kas pazīstams arī kā Proyecto Alameda del Mar, bija 
apstiprināts Orivelas pašvaldības sēdē 2007. gada 13. februārī.

Šis projekts tika atļauts, neveicot iepriekšēju ietekmes uz vidi novērtējumu. Jāatzīmē, ka tas ir 
tāda veida projekts, kādi iekļauti Direktīvas 2011/92/ES1 II pielikumā (ietekmes uz vidi 
novērtējums).

Spānijas iestādes pirmajās atbildēs notikušo skaidroja ar to, ka šis pilsētbūvniecības projekts 
izriet no Orivelas pilsētas attīstības ģenerālplāna, kura sabiedriskās apspriešanas laikposms 
(1984) bija pirms Direktīvas 85/337/EEK pieņemšanas. Orivelas pilsētas attīstības ģenerālplāns 
galīgi tika apstiprināts 1990. gadā.

Reģionālās iestādes ir piebildušas, ka jebkurā gadījumā atsevišķi nosacījumi attiecībā uz vidi ir 
paredzēti lēmumā, ko 2006. gada 30. maijā pieņēmis reģiona par transportu, ostām un piekrasti 
atbildīgais ģenerāldirektors, lai pēc iespējas samazinātu projekta ietekmi uz piekrastes zonu.

Turklāt Orivelas iestādes ir paziņojušas, ka Kopienas dabas aizsardzības direktīvas, proti, Putnu 
direktīva2 un Dzīvotņu direktīva1, šajā gadījumā nebūtu jāpiemēro, jo šis pilsētbūvniecības 

                                               
1

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/92/ES, kodificētā redakcija 
Direktīvai 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kura grozīta ar 
Direktīvu 97/11/EK, Direktīvu 2003/35/EK un Direktīvu 2009/31/EK, OV L 26, 28.01.2012.

2
Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību. Kodificēta ar 2009. gada 
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projekts neietekmēs nevienu teritoriju, kas uzskaitītas Natura 2000 tīklā.

No lietas izriet, ka attiecīgais pilsētbūvniecības projekts ir sākts, taču pašreiz tā īstenošana ir 
apturēta.

Pēc Komisijas pieprasījuma reģionālās iestādes, kā liecina to pēdējā atbilde, ir apņēmušās īpaši 
izskatīt šo lietu (pārbaudes procedūra), lai noteiktu, vai šim projektam ir jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums, ņemot vērā Direktīvā 2011/92/ES noteiktos kritērijus.

Faktiski šī pārbaude jau bija sākta un patlaban notiek.  Ir notikusi apspriešanās ar dažādām 
attiecīgajām iestādēm un pārvaldēm, lai tās varētu paust savu viedokli šajā sakarībā. Pēc 
pārbaudes procedūras pabeigšanas reģionālās vides iestādes pieņems lēmumu šajā lietā.

Turklāt pašvaldības iestādes ir apņēmušās neizsniegt jaunas pašvaldības atļaujas šim projektam, 
kamēr nebūs veikti minētie pasākumi vides jomā.

Secinājums

No lietas materiāliem izriet, ka kompetentās Spānijas iestādes ir veikušas nepieciešamos 
pasākumus, lai tiktu ievēroti piemērojamie Eiropas Savienības vides tiesību akti.

                                                                                                                                                  
30. novembra Direktīvu 2009/147/EK, OV L 20, 26.1.2010.

1
Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. OV L 206, 22.07.1992.


