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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0179/2008, ko Ecologistas en Acción (Gvadalahara) vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais Alberto Mayor Barajona, par iespējamiem 
EK vides tiesību aktu pārkāpumiem saistībā ar pilsētas attīstības projekta 
apstiprināšanu Vega del Henares teritorijai (Kastīlija-Lamanča)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Kastīlijas-Lamančas vietējo un reģionālo varas iestāžu 
lēmumu apstiprināt Vega del Henares teritorijas pilsētas attīstības projektu (Proyecto de 
Actuación Urbanistica — PAU) bez ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas. Lūgumraksta 
iesniedzējs paskaidro, ka attiecīgajai teritorijai ir liela vēsturiskā vērtība, jo tajā atrodas 
svarīgi arheoloģiskie izrakumi, un tā ir pelnījusi būt aizsargājama. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja rakstīto PAU projekts nozīmētu zemes pārklasificēšanu un pārmērīgi urbanizētu 
attīstību. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt situāciju, jo uzskata, ka tikuši pārkāpti gan 
valsts, gan Kopienas tiesību akti par ietekmes uz vidi novērtējumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 1. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret vietējo un reģionālo varas iestāžu lēmumu apstiprināt 
pilsētas attīstības projektu (Plan de Actuación Urbanística — PAU) Vega de Henares
teritorijai Gvadalaharas pašvaldībā, Gvadalaharas provincē, Kastīlijas-Lamančas autonomajā 
apgabalā, Spānijā.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Spānijas varas iestādes ir apstiprinājušas šo pilsētas 



PE441.081v03-00 2/6 CM\925789LV.doc

LV

attīstības projektu ar nosaukumu Proyecto de urbanización del sector SNP ampliación del 
Ruiseñor, pienācīgi neveicot ietekmes uz vidi novērtējumu. Lūgumraksta iesniedzējs 
paskaidro, ka attiecīgajai teritorijai ir liela vēsturiskā vērtība, jo tajā atrodas svarīgi 
arheoloģiskie izrakumi, un tā ir pelnījusi būt aizsargājama. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja teikto PAU projekts nozīmētu lauksaimnieciskās zemes pārklasificēšanu par 
rūpnieciski izmantojamu zemi un pārmērīgi urbanizētu attīstību. Viņš sūdzas par to, ka 
Spānijas varas iestādes ir pārkāpušas gan valsts, gan ES tiesību aktus par ietekmes uz vides 
novērtējumu.

Komisijas dienesti ir izvērtējuši lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, ņemot vērā ES 
tiesību aktus, kas varētu būt piemērojami šajā gadījumā.

Direktīvā 85/337/EEK1, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK2, Direktīvu 2003/35/EK3 un 
Direktīvu 2009/31/EK4 (pazīstama kā Ietekmes uz vidi novērtējuma vai IVN direktīva), ir 
paredzēti noteikumi IVN veikšanai noteiktiem valsts un privātiem projektiem.

IVN direktīvā nodalīti tā saucamie I pielikuma projekti, kuriem IVN procedūra jāveic 
obligāti, un II pielikuma projekti, attiecībā uz kuriem dalībvalstis, izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi un/vai atbilstīgi dalībvalsts transponēšanas tiesību aktos noteiktajām robežvērtībām 
vai kritērijiem, nosaka, vai projektam jāveic IVN. Veicot katra konkrētā gadījuma pārbaudi 
vai nosakot robežvērtības vai kritērijus, ir jāņem vērā direktīvas III pielikumā noteiktie 
saistošie atlases kritēriji. Tie ietver projekta, tā norises vietas īpatnības un iespējamās 
ietekmes īpatnības.

Tādēļ I pielikumā minētajiem projektiem IVN procedūra jāveic obligāti. Attiecībā uz 
II pielikumā minētajiem projektiem dalībvalstīm pirms projekta attīstības saskaņošanas ir 
jānosaka, vai tie varētu radīt būtisku ietekmi uz vidi. Šis lēmums ir jādara zināms sabiedrībai.

Jānorāda, ka attiecībā uz infrastruktūras projektiem IVN direktīvas II pielikuma 10. punkta 
a) un b) apakšpunktā ir iekļauti „rūpniecisko kompleksu celtniecības projekti” un „pilsētu 
celtniecības projekti”.

IVN procedūra nodrošina to, ka projekta ietekme uz vidi tiek konstatēta un novērtēta, pirms 
kompetentā varas iestāde ir piešķīrusi atļauju (pazīstama kā attīstības saskaņošana).
Sabiedrība var izteikt savu viedokli, un visas sabiedriskās apspriešanās ir jāņem vērā.
Sabiedrība arī būtu jāinformē par attīstības saskaņošanas saturu.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju vietējās un reģionālās varas iestādes 
pirms attīstības saskaņošanas ir veikušas zināma veida ietekmes uz vidi novērtējumu 
konkrētajam projektam. Tomēr lūgumraksta iesniedzējs kritizē šī ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūru, atvēlēto laiku un tā saturu.

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985.
2 OV L 073, 14.3.1997.
3 OV L 156, 25.6.2003.
4 OV L 140, 5.6.2009.
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Attiecībā uz ES dabas aizsardzības direktīvām (Putnu direktīva 2009/147/EK1 un Dzīvotņu 
direktīva 92/43/EEK2) jāatzīmē, ka tās būtu piemērojamas, ja attiecīgajam projektam varētu 
būt ievērojama ietekme uz kādu Natura 2000 teritoriju. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja 
sniegto informāciju šķiet, ka šis pilsētas attīstības projekts neskar nevienu Natura 2000
teritoriju.

Secinājumi

Komisija ir pieprasījusi informāciju no kompetentajām Spānijas varas iestādēm par attiecīgo 
EK vides tiesību aktu prasību ievērošanu šajā gadījumā. Īpaši Komisija Spānijas varas 
iestādēm jautāja to, kā tās ir piemērojušas IVN direktīvas noteikumus.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par turpmāko šīs lietas attīstību.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 6. maijā

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, izstrādātu ziņojumu. Tāpat tās 
nosūtīja Gvadalaharas pilsētas domes Pilsētvides departamenta izstrādātu ziņojumu. 

Rezumējot Spānijas varas iestādes izskaidro šī pilsētas attīstības projekta galvenās iezīmes. 
Tāpat tās uzskaita dažādus veiktos administratīvos pasākumus, kā arī pasākumus, kas 
pieņemti ar mērķi nodrošināt pareizu to pienākumu piemērošanu, kas izriet no Savienības 
tiesību aktiem vides jomā. Realitātē ir runa par diviem tā paša attīstītāja PAU projektiem —
El Ruiseñor un El Ruiseñor 2 —, kas aplūkoti kopā. Attīstības saskaņošanas pieprasījumi tika 
iesniegti 2006. gada septembrī. Jānorāda, ka šī urbanizācija bija paredzēta jau Gvadalaharas 
pašvaldības Pilsētas attīstības ģenerālplānā, ko reģionālā valdība apstiprināja 2000. gada 
2. februārī.

Šis projekts pirms saskaņošanas ticis pakļauts ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrai 
saskaņā ar Reģionālā likuma Nr. 5/1999 noteikumiem par Kastīlijas-Lamančas reģiona 
ietekmes uz vidi novērtējumu, ievērojot procedūru, kas paredzēta Dekrētā 178/2002, kurš 
apstiprina minētā likuma regulējumu. Šī procedūra noslēdzās ar diviem paziņojumiem par 
ietekmi uz vidi (PIV), kas pieņemti ar Ietekmes uz vidi novērtējuma ģenerāldirektorāta 
2007. gada 27. aprīļa lēmumiem. Minētie PIV tika publicēti Kastīlijas-Lamančas autonomā 
apgabala oficiālajā vēstnesī (DOCM) Nr. 96 2007. gada 9. maijā.

Spānijas varas iestādes sniedza šo PIV kopiju, kuros īsumā izklāstīti galvenie minētās 
procedūras elementi. Šī ietekmes uz vidi procedūra šķiet pietiekama, lai sekmīgi noteiktu un 

                                               
1 OV L 20, 26.1.2010.
2 OV L 206, 22.7.1992.
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novērtētu šā projekta ietekmi uz vidi, kā arī veiktu nepieciešamos pasākumus iepriekšminētās 
ietekmes novēršanai vai samazināšanai. Tika noteikti dažādi nosacījumi vides jomā, kā arī 
vides uzraudzības plāns.

Turklāt vērā ņemta arī kultūras un arheoloģiskā mantojuma izpēte un ievērošana. Pirms darbu 
uzsākšanas bija nepieciešams Kultūras reģionālā departamenta atzinums. Šajā ziņā paredzēts 
veikt uzraudzību.

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

Spānijas varas iestādes skaidro, ka minētais pilsētas attīstības projekts pašlaik tiek īstenots. 
Tās arī informē, ka pret šo projektu kompetentajā Spānijas tiesā (Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 1 de Guadalajara) tiek izskatītas piecas administratīvās prasības.

Komisijas dienesti pārbaudīja lūgumraksta iesniedzējas sniegtos argumentus un informāciju 
saistībā ar attiecīgo projektu, 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 pilsētas attīstības projektu norisinās vairāki administratīvie tiesas procesi 
kompetentajā Spānijas tiesu iestādē, kas arī varēs izteikt spriedumu par tā likumību no valsts un 
ES tiesību viedokļa.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Komisija izskatīja lūgumraksta iesniedzēja sniegtos komentārus un konstatēja, ka sniegtā 
papildu informācija nemaina ne iepriekšējās atbildes saturu, ne tajā ietvertos secinājumus. 

Sākotnējais lūgumraksts attiecās uz pilsētas celtniecības projektu Gvadalaharas pašvaldībā. 
Komisija par šo projektu veica izmeklēšanu.

Komisijas dienesti šajā gadījumā pārbaudīja, kā tiek piemērota Direktīva 85/337/EEK 
(Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva), Direktīva 79/409/EEK (Putnu direktīva) un 
Direktīva 92/43/EEK (Dzīvotņu direktīva). Projekts tika iesniegts ietekmes uz vidi 
novērtēšanas procedūrai. Konkrētā teritorija neietilpst Natura 2000 teritoriju tīklā.

Tomēr lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņa lūgumraksts attiecas arī uz ceļa būvniecības 
projektu (CM-1003). Jāatzīmē, ka šis ceļa būvniecības projekts sākotnējā lūgumrakstā nebija 
minēts. Tāpēc, kad Lūgumrakstu komitejas 2010. gada novembra sanāksmē notika apspriede 
ar Komisiju, šis jautājums netika pieminēts.

                                               
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.
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Komisijas dienesti izanalizēja lūgumraksta iesniedzēja papildus iesniegtos dokumentus, 
ņemot vērā viņa apsūdzības par iespējami neatbilstīgu Eiropas finansējuma izmantošanu 
apūdeņošanas iekārtu modernizēšanai vai ceļu būvei.

Pirmkārt, attiecībā uz jautājumiem par ceļa projektu CM-1003 (posmu N-II HITA) Komisija 
vēlas informēt Lūgumrakstu komiteju, ka šā projekta posma būvniecībai nav piešķirts Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda vai jebkura cita Eiropas fonda līdzfinansējums. 

Otrkārt, Canal del Henares kanāla būvniecība un tā apūdeņošanas sistēmas modernizēšana arī 
nav saņēmusi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu.

Turklāt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 58. panta c) punktu dalībvalstu izstrādāto 
darbības programmu vadības un kontroles sistēmām jāparedz procedūras, lai nodrošinātu to, 
ka saistībā ar darbības programmu deklarētie izdevumi ir likumīgi un pareizi. Saistībā ar 
darbības programmu deklarētajiem izdevumiem ir jāatbilst ES prasībām un dalībvalstu tiesību 
aktiem.

Lūgumraksta iesniedzējs tagad arī apgalvo, ka pilsētas attīstības programma, kas veikta 
saistībā ar El Ruiseñor projektu Vega del Henares teritorijā, pārkāpj Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 7. pantu (privātās un ģimenes dzīves, tostarp mājokļa, 
neaizskaramība) un 17. pantu (tiesības uz īpašumu).

Saskaņā ar Komisijas dienestiem sniegto informāciju šim gadījumam piemērojamie ES tiesību 
akti vides jomā nav pārkāpti. Konkrētajam projektam pirms tā apstiprināšanas tika veikts 
ietekmes uz vidi novērtējums — ņemot vērā Spānijas iestāžu sniegtu informāciju, šo 
procedūru veica pienācīgi, arī balstoties uz vajadzības un proporcionalitātes principu. 
Lūgumraksta iesniedzēja papildus iesniegtie dokumenti šo vērtējumu nemaina.

Tomēr iespējamie Pamattiesību hartas pārkāpumi šķiet vispārīgāk attiecas uz dalībvalstu 
tiesību aktiem pilsētu attīstības, zemes izmantošanas un ar to saistīto īpašumtiesību jomā.

Šajā sakarībā būtu jānorāda, pirmkārt, ka saskaņā ar līgumiem1, uz kuriem balstās Eiropas 
Savienība, Eiropas Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties dalībvalstu darbībā 
cilvēktiesību jomā. Šādi tā var rīkoties tikai tad, ja ir saistība ar Eiropas Savienības tiesību 
aktiem.

Īpaši jānorāda, ka Eiropas Savienības pamattiesību harta neattiecas uz visām iespējamām 
pamattiesību pārkāpumu situācijām. Saskaņā ar 51. panta 1. punktu hartas noteikumi attiecas 
uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus. Turklāt Eiropas 
Savienības Līguma 6. panta 1. punktā ir noteikts, ka „hartas noteikumi nekādā ziņā 
nepaplašina Savienības kompetences, kā tās noteiktas Līgumos.”

Attiecībā uz dalībvalstu tiesību aktiem par pilsētu attīstību, zemes izmantošanu un saistītām 
īpašumtiesībām Eiropas Savienībai un Komisijai nav nekādu pilnvaru šajos jautājumos, kuri 
principā ietilpst valstu kompetencē. Šādos gadījumos dalībvalstīm, tostarp tiesu iestādēm, ir 

                                               
1 Līgums par Eiropas Savienību un Līgums par Eiropas Savienības darbību.
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jānodrošina efektīva pamattiesību ievērošana un aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un starptautiskajām cilvēktiesību saistībām. Saskaņā ar Spānijas iestāžu sniegto informāciju, 
pret pilsētas attīstības projektu ir sākta tiesvedība kompetentajā administratīvajā tiesā valsts 
līmenī; tāpēc tieši šīs tiesu iestādes ziņā ir nodrošināt, lai projekta apstiprināšana un izpilde 
būtu notikusi, ievērojot konkrētās pamattiesības.


