
CM\1052681LV.doc PE506.263v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019

Lūgumrakstu komiteja

28.2.2015

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0540/2012, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgie Mandfred 
Johann un Hannelore Danzer, par ieguves un rūpniecisku saimniecisko 
darbību Felaničā (Baleāru salās, Spānijā) bez atbilstoša ietekmes uz vidi 
novērtējuma

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji sūdzas par ieguves un rūpniecisku saimniecisko darbību Felaničas 
(Felanitx) pašvaldībā (Baleāru salās), apgalvojot, ka tā tiek veikta bez atbilstoša ietekmes uz 
vidi novērtējuma. Šī saimnieciskā darbība ietver grants un kaļķakmens ieguvi un betona 
rūpnīcas ekspluatāciju, un reģionālā pašvaldība attiecīgo teritoriju ir noteikusi par 
aizsargājamu, turklāt tās tuvumā atrodas Kopienā nozīmīga teritorija (ES 5310099). 
Lūgumraksta iesniedzēji skaidro, ka nav pienācīgi veikts ietekmes uz vidi novērtējums: 
betona rūpnīcas gadījumā IVN veikts citai ģeogrāfiskajai vietai; ieguves darbībai IVN veikts 
tikai ļoti ierobežotā apjomā, attiecinot to galvenokārt uz enerģētikas aspektiem. Tādēļ 
lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka ir pārkāpta Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva 
(Direktīva 85/337/EEK). Turklāt lūgumraksta iesniedzēji norāda, ka ir sākta tiesvedība valsts 
līmenī, taču nekādi preventīvi pasākumi netiek veikti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Komisijas dienesti ir izskatījuši lūgumraksta iesniedzēju sniegto informāciju, ņemot vērā ES 
vides tiesību aktus, kas varētu būt piemērojami šajā gadījumā.
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Direktīvā 2011/92/ES1 (tā dēvētajā Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīvā) ir 
noteiktas prasības attiecībā uz dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu. IVN direktīvā ir nošķirti I pielikuma projekti, kuriem IVN ir jāveic vienmēr, un 
II pielikuma projekti, attiecībā uz kuriem lēmumu par IVN nepieciešamību dalībvalstis 
pieņem, izvērtējot katru atsevišķu gadījumu vai izmantojot limitus un kritērijus, ko tās 
noteikušas transponēšanas tiesību aktos. Izvērtējot katru atsevišķu gadījumu vai nosakot 
limitus un kritērijus, ir jāņem vērā attiecīgie atlases kritēriji, kas noteikti direktīvas 
III pielikumā. Tie ietver projekta, tā atrašanās vietas un iespējamās ietekmes raksturojumu. 
Šis lēmums ir jādara zināms sabiedrībai.

Jānorāda, ka atkarībā no attiecīgās darbības raksturlielumiem tai var piemērot direktīvas 
I pielikuma 19. punktu „Karjeri vai atklātas izrakteņu ieguves vietas, ja to laukuma platība 
pārsniedz 25 hektārus, (..)”) vai arī direktīvas II pielikuma 2. punkta a) apakšpunktu 
„Akmeņlauztuves, derīgo izrakteņu ieguve atklātos karjeros un kūdras ieguve (projekti, kas 
nav ietverti I pielikumā)”.

IVN procedūra nodrošina, lai īstenošanas atļauju atbildīgā iestāde izsniegtu tikai pēc tam, kad 
tā ir konstatējusi un izvērtējusi projekta iespējamo ietekmi uz vidi. Savu viedokli var paust 
sabiedrība, un ir jāņem vērā visi apspriešanas rezultāti. Arī atļaujas saturs ir jādara zināms 
sabiedrībai.

ES vides direktīvas (Putnu direktīva 2009/147/EK2 un Dzīvotņu direktīva 92/43/EEK3) ir 
jāpiemēro gadījumos, kad attiecīgais projekts var būtiski ietekmēt kādu no Natura 2000 tīkla 
teritorijām. Jāpiezīmē, ka, saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju sniegto informāciju, šī karjera 
ierīkošanas projekta īstenošana ietekmētu Natura 2000 tīkla teritoriju.

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu visos plānos vai projektos, kas varētu 
negatīvi ietekmēt kādu no Natura 2000 tīkla teritorijām, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo 
teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus, atbildīgās 
valsts iestādes piekrīt šāda plāna vai projekta īstenošanai tikai tad, ja ir pārliecinājušās, ka 
netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība. Ja tiek konstatēta iespējama negatīva 
ietekme uz attiecīgo teritoriju, plānu vai projektu var īstenot tikai direktīvas 6. panta 4. punktā 
paredzētajos izņēmuma gadījumos, veicot atbilstošus kompensācijas pasākumus.

Secinājums

Lai iegūtu precīzāku un izsmeļošāku priekšstatu par šo lietu, Komisija no atbildīgajām 
Spānijas iestādēm ir pieprasījusi informāciju par to, kā ir ievērotas attiecīgo ES vides tiesību 
aktu prasības. Lūgumrakstu komiteja tiks informēta par šīs lietas turpmāko norisi.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

                                               
1 Direktīva 2011/92/ES (OV L 26, 28.1.2012.), grozītās Direktīvas 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu kodificētā redakcija.
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.).
3 Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992.).
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Iepriekšējā paziņojumā Komisija informēja Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteju par ES 
vides tiesību aktiem, kas varētu būt piemērojami šajā gadījumā, kā arī par galvenajiem šīs lietas 
izskatīšanas aspektiem.

Turpmāk sniegts lietas izskatīšanas galīgo secinājumu kopsavilkums.

Lūgumrakstā minētā karjera ekspluatācija ir atļauta ar 1974. gadā izsniegtu kalnrūpniecības 
darbības atļauju, un 1992. gadā ir apstiprināts un pēc tam arī realizēts karjera atjaunošanas 
plāns.  Jāpiezīmē, ka šis karjers ir iekļauts Baleāru salu kalnrūpniecības ģenerālplānā, kas 
grozīts ar reģionālo dekrētu Nr. 61/1999.  Ar šo plānu ir iecerēts noteikt karjeru projektēšanas, 
apsaimniekošanas un atjaunošanas noteikumus Baleāru salās, lai maksimāli samazinātu to 
ietekmi uz vidi.

Jānorāda, ka atļauju betona ražotnes ekspluatācijai Baleāru salu Vides komiteja ir izsniegusi, 
ņemot vērā ietekmes uz vidi novērtējumu, kas veikts saskaņā ar Baleāru salu 2006. gada 
14. septembra likumu Nr. 11/2006 par ietekmes uz vidi novērtējumu un stratēģisko vides 
novērtējumu. Ar šo reģionālo tiesību aktu ir transponēta Direktīva 85/337/EEK1 un 
Direktīva 2001/42/EK2.  Attiecīgi pamatots lēmums par atļaujas izsniegšanu, kas ietver 
vairākus ar vides stāvokli saistītus nosacījumus, tostarp novēršanas un ietekmes mazināšanas 
pasākumus un vides monitoringa plānu, ir publicēts Baleāru salu 2012. gada 27. oktobra 
„Oficiālajā Vēstnesī”.

Turklāt jāpiezīmē, ka Baleāru salu autonomā apgabala reģionālais parlaments ir apstiprinājis 
2014. gada 1. oktobra likumu Nr. 10/2014 par raktuvju izmantošanu Baleāru salās3, kas 
2014. gada 9. oktobrī publicēts reģiona „Oficiālajā Vēstnesī”.  Ar šo reģionālo likumu ir 
iecerēts panākt vides aizsardzībai un saglabāšanai atbilstošu ekonomikas attīstību, jo īpaši 
ņemot vērā attiecīgos ES vides tiesību aktus.

Secinājums

Izvērtējot saņemtos dokumentus, nav pamata konstatēt, ka būtu pārkāpti piemērojamie ES 
vides tiesību akti.  Jebkurā gadījumā var secināt, ka Spānijas atbildīgās iestādes ir pieņēmušas 
normatīvos un administratīvos aktus, lai izveidotu ES vides direktīvām atbilstošu tiesisko 
regulējumu.  Tādēļ Komisijai nav iemesla turpināt šīs lietas izskatīšanu.

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

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

3 Ley 10/2014 de ordenación minera de las Illes Balears. BOIB 09.10.2014, p. 45880–45914.


