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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1706/2009, ko iesniedza Dānijas valstspiederīgais Bente 
Zuschlag Jensen un kam pievienots viens paraksts, par nelikumīgām 
darbībām saistībā ar viesnīcas būvniecību Esteponas pilsētā Malagas tuvumā 
Spānijas dienvidos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret to, ka Spānijas iestādes ir atļāvušas būvēt viesnīcu 
Esteponas pilsētā Malagas tuvumā Spānijas dienvidos. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, 
īstenojot projektu, ir pieļauti ne tikai vairāki Spānijas tiesību aktu, bet arī ES vides tiesību 
aktu pārkāpumi, tostarp aizsargājamu koku nociršana, tādējādi iznīcinot putnu vairošanās 
vietas šajā teritorijā. Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka nav notikusi šā projekta 
apspriešana ar vietējiem iedzīvotājiem un viņiem tika liegta pieeja dokumentiem. Turklāt 
mērs un pilsētas arhitekts, kuri piešķīra būvniecības atļauju, 2008. gadā tika aizturēti un 
apsūdzēti korupcijā un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, tomēr pēc laika viņus 
atbrīvoja pret drošības naudu. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu 
izskatīt šo lietu un izmeklēt, vai šis vērienīgais būvniecības projekts, kas nodara kaitējumu 
videi, un ar to saistītie pilsoņu tiesību pārkāpumi ir atbilstīgi piemērojamajiem ES tiesību 
aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 1. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret jauno pilsētvides attīstības projektu Esteponas 
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pašvaldības piekrastes zonā Andalūzijas autonomā apgabala Malagas provincē, Spānijā.

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par šā projekta būtisku negatīvu ietekmi uz vidi. Viņš 
paskaidro, ka šajā projektā, par kura īstenošanu privāts attīstītājs vienojies ar pašvaldības 
varas iestādēm, piekrastes tiešā tuvumā paredzēts būvēt vairākus dzīvojamo namu kvartālus 
un tūristiem domātas ēkas. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka, īstenojot šo projektu, tiks 
izpostīta viena no nedaudzajām labi aizsargātajām Kosta del Solas piekrastes zonām. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka šajā teritorijā sastopamas unikālas dzīvotnes. Turklāt 
nesen saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu1 šī teritorija tika noteikta par Kopienā nozīmīgu teritoriju 
(KNT).

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par ES vides tiesību aktu iespējami nepareizu piemērošanu, 
jo īpaši attiecībā uz ietekmes uz vidi novērtējumu, dabas aizsardzību un sabiedrības 
līdzdalību.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisijas dienesti ir izskatījuši lūgumraksta sniedzēja norādīto informāciju no šajā lietā 
piemērojamo ES vides tiesību aktu viedokļa.

Grozītajā Direktīvā 85/337/EEK2 (zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva jeb 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 jāveic IVN. Veicot katra konkrētā gadījuma pārbaudi vai nosakot 
sliekšņus vai kritērijus, jāņem vērā direktīvas III pielikumā noteiktie saistošie atlases kritēriji. 
Tie ietver projekta, tā norises vietas īpatnības un iespējamās ietekmes īpatnības.

Tādējādi IVN direktīvas 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 piešķir attīstības saskaņošanas atļauju, IVN procedūrā nosaka un 
novērtē projektu radīto ietekmi uz vidi. Sabiedrība var paust savu viedokli, un visi 
apspriešanas rezultāti jāņem vērā. Sabiedrība arī jāinformē par piešķirtās atļaujas saturu.

                                               
1

Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992.).
2

Direktīva 85/337/EEK (OV L 175, 5.7.1985.), kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK (OV L 073, 14.3.1997.), 
Direktīvu 2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003.) un Direktīvu 2009/31/EK (OV L 140, 5.6.2009.).
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No otras puses, attiecībā uz pašvaldības pilsētvides attīstības plānu varētu būt piemērojami 
Direktīvas 2001/42/EK1 par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu 
(pazīstama kā Stratēģiskā vides novērtējuma direktīva jeb SVN direktīva) noteikumi.

ES dabas aizsardzības direktīvas (Putnu direktīva 2009/147/EK2 un Dzīvotņu direktīva 
92/43/EEK) būtu jāpiemēro gadījumos, ja attiecīgais projekts varētu būtiski ietekmēt kādu no 
Natura 2000 teritorijām. Jānorāda, ka lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šis projekts varētu 
ietekmēt Kopienā nozīmīgu teritoriju (KNT) El Saladillo – Punta de Baños (ES 6170037).

Lai šajā lietā iegūtu pilnīgu informāciju, Komisijas dienesti ir lūguši kompetentajām Spānijas 
iestādēm informāciju par šīs lietas atbilstību piemērojamajām ES vides tiesību aktu prasībām. 
Proti, Komisija Spānijas iestādēm lūgusi paskaidrot, kā tās ir piemērojušas IVN, SVN un 
dabas aizsardzības direktīvu noteikumus.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

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

Atbildot uz Komisijas dienestu prasību, Spānijas iestādes nosūtīja ziņojumus, ko bija 
sagatavojusi Andalūzijas autonomā apgabala iestāde un Esteponas dome.

Jāatzīmē, ka Komisijas dienesti vēlāk pieprasīja kompetentajām Spānijas iestādēm papildu 
informāciju, lai gūtu labāku priekšstatu par situāciju, kādā pašreiz atrodas šis tūrisma projekts, 
kā arī par īstenotajiem pasākumiem vides jomā un šai Natura 2000 teritorijas tuvumā esošajai 
piekrastes zonai piešķirto aizsardzības statusu.

Komisija izskata šos ziņojumus, un atkarībā no ziņojumu izpētes rezultātiem tā lems par 
turpmākajiem veicamajiem pasākumiem.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2013. gada 31. maijā

Komisija savos iepriekšējos paziņojumos informēja Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu 
komiteju par ES vides tiesību aktiem, kas būtu jāpiemēro šajā gadījumā, kā arī par 
galvenajiem šīs lietas izskatīšanas aspektiem.

Šajā lietā, kas ierosināta pēc šā lūgumraksta saņemšanas, ir notikusi vairākkārtīga informācijas 
apmaiņa starp Komisijas dienestiem un kompetentajām Spānijas iestādēm.

Atbildot uz pēdējo Komisijas dienestu prasību, Spānijas iestādes nosūtīja jaunus ziņojumus, ko 
bija sagatavojusi Andalūzijas autonomā apgabala iestāde un Esteponas dome.

                                               
1

Direktīva 2001/42/EK (OV L 197, 21.7.2001.).
2

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.).
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Pēc lietas galīgās izskatīšanas kopumā jāatzīmē turpmāk izklāstītie punkti.

Šis lūgumraksts ir par jauna pieczvaigžņu viesnīcas kompleksa („Hotel Santa Marta”) 
būvniecības projektu, kas aizvietos esošās tūristiem domātās ēkas (trīszvaigžņu viesnīca); 
projekts paredzēts Esteponas pašvaldības teritorijā (blakus valsts nozīmes autoceļam A7, 
167. km) Andalūzijas autonomā apgabala Malagas provincē.

No lietas materiāliem izriet, ka šim projektam ir piešķirtas visas nepieciešamās pašvaldības 
atļaujas, ko piešķīrusi Esteponas dome, un jo īpaši 2007. gada 23. novembrī piešķirtā 
pilsētbūvniecības atļauja. Jāatzīmē, ka projekts attiecas uz zonu, kas paredzēta apbūvei saskaņā 
ar Esteponas pilsētas pilsētvides attīstības plānu (PGOU), kurš apstiprināts 1994. gadā un 
joprojām ir spēkā. Šā projekta izpildes būvdarbi ir jau sākušies.

Jāatzīmē, ka šis projekts neatrodas aizsargājamā zonā saskaņā ar ES vides tiesību aktiem. Tuvākā 
zona, kas ietilpst Natura 2000 tīklā, ir par Kopienā nozīmīgu teritoriju (KNT) atzītā Saladillo –
Punta de Baños (kods ES 6170037), kas ir jūras videi atbilstoša KNT, kura atrodas piekrastes 
zonā aptuveni 800 m attālumā no jaunās viesnīcas. Reģionālās iestādes norāda, ka šim projektam 
nav negatīvas ietekmes uz Natura 2000 tīklu.

Spānijas iestādes uzsver, ka lieta attiecas uz konkrētu projektu, ko plānots īstenot jau apbūvētā 
zonā, kā paredzēts pilsētvides plānā, un ka projekta attīstītājam ir visas nepieciešamās atļaujas 
saskaņā ar piemērojamajiem Spānijas tiesību aktiem.

Komisijas dienesti ir ieguvuši informāciju arī par vēl vienu pilsētbūvniecības projektu, kas 
atrodas netālu no šīs zonas. Tas ir pilsētas daļu apbūves plāns sektoram SUP-E8 „Playa de 
Baños” ar mērķi pārveidot šo zonu, lai piemērotu to atpūtas un veselības aprūpes pasākumiem. 
Komisijas dienesti ir uzdevuši jautājumus kompetentajām Spānijas iestādēm arī par šo projektu.

Pašvaldības iestādes skaidro, ka šis privātā attīstītāja pilsētas daļu apbūves plāns, kas neattiecas 
uz to zemesgabalu, uz kura plānots būvēt šajā lūgumrakstā minēto viesnīcas kompleksu, 
paredzēts attiecīgās zonas pārveidei, lai piemērotu to sporta pasākumiem un sociālajiem un 
kultūras pasākumiem. Šim pilsētas daļu apbūves plānam „Playa de Baños” (lieta 295/2009) bija 
jāveic ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar Reģionālo likumu Nr. 7/2007 par vides kvalitātes 
integrētu pārvaldību.

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā šis plāns tika nodots publiskai apspriešanai. Turklāt 
jāatzīmē, ka Vides reģionālā departamenta izvirzītā Malagas provinces delegācija 2012. gada 
jūlijā sniedza negatīvu ziņojumu par šo pilsētas daļu apbūves plānu, jo tam var būt iespējama 
negatīva ietekme uz KNT Saladillo – Punta de Baños, kā arī uz noteiktām dabas vērtībām 
attiecīgajā zonā (Dunas de El Saladillo, Matas Verdes). Pamatojoties uz šo vides ziņojumu 
pašvaldības iestādes noteica, ka pilsētas daļu apbūves plāns „Playa de Baños” negarantē vides 
ilgtspēju, un noraidīja šo pilsētbūvniecības projektu.

Pašvaldības iestādes parāda savu vēlēšanos palielināt vides aizsardzību šajā zonā, paredzot 
Esteponas pašvaldības pilsētvides attīstības plāna iespējamu turpmāku pārskatīšanu. Tajā pašā 
laikā visiem jaunajiem pilsētbūvniecības projektiem jāatbilst prasībām par ekoloģisko vērtību 
saglabāšanu zonā attiecībā uz tajā ietilpstošo pludmali, kāpām un kokiem.
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Secinājumi

Komisijas dienesti pārbaudīja lūgumraksta iesniedzēja sniegtos argumentus un informāciju 
saistībā ar attiecīgo viesnīcas projektu, ņemot vērā piemērojamos ES tiesību aktus vides jomā, kā 
arī Spānijas iestāžu sniegtās atbildes.

Lietas izskatīšanā netika atklāts to vides jomas ES tiesību aktu pārkāpums, kas piemērojami 
projektam, par kuru ir šis lūgumraksts.

Jāpiebilst, ka Spānijas iestādes norādīja uz saviem plāniem pieņemt kaitējuma videi novēršanas 
un aizsardzības pasākumus attiecībā uz tuvumā esošo zonu, kam ir aizsargājama ekoloģiska 
vērtība, kā arī uz netālu esošo Natura 2000 jūras teritoriju.

Tāpēc Komisijai nav pamata turpināt iesaistīšanos šajā lietā.


