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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0058/2007, ko iedzīvotāju apvienības ,,El 
Tranqueru-Xivares” (Kareno municipalitāte, Astūrija, Spānija) vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgā Rosa Álvarez Álvarez un kam pievienoti 
8 800 paraksti, protestējot pret ostas attīstības projektu un tā postošo 
ietekmi uz vidi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz, lai Eiropas Komisija aicina Spānijas Karalisti saistībā ar Gijón 
ostas attīstības projektu atturēties no rakšanas darbiem Alto de Abono teritorijā, lai iegūtu 
nostiprināšanas materiālu. Viņa apgalvo, ka šādi rakšanas darbi var ietekmēt piekrasti (ko 
aizsargā likums); sociālās (sabiedriskās atpūtas) un ekonomiskās (tūrisma nozare) 
priekšrocības, ko sniedz Peña María un Xivares pludmales; vietējos iedzīvotājus, jo Alto de 
Abono ir dabīga barjera, kas aizsargā pret tuvumā esošās rūpnieciskās ražotnes emisijām (šī ir 
ļoti industriāla zona). Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka šim projektam ir piešķirts Eiropas 
līdzfinansējums (300 000 000 eiro).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 22. maijā. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 21. septembrī

„I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja iedzīvotāju organizācijas ,,El Tranqueru-Xivares” vārdā iebilst pret 
ierosināto Gijón ostas paplašināšanu. Viņa skaidro, ka ierosinātie paplašināšanas darbi ietver 
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rakšanu tuvumā esošajos kalnos un pludmalēs (Peña María un Xivares) ar iespējamu būtisku 
negatīvu ietekmi uz vidi.

II. Komisijas apsvērumi attiecībā uz lūgumrakstu

Direktīva 85/337/EEK1, ko groza ar Direktīvām 97/11/EK2 un 2003/35/EK3, paredz noteiktu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN).

Saskaņā ar pieejamo informāciju, Gijón ostas paplašināšanai tika veikta pilna ietekmes 
novērtēšanas procedūra atbilstoši IVN direktīvas noteikumiem. Iepriekš minētā IVN 
secinājumi bija publicēti Spānijas Oficiālajā Vēstnesī (,,BOE”) Nr. 21 2004. gada 24. janvārī, 
3056.-3073. lpp. Paplašināšanas darbu iespējamo ietekmi uz tuvumā esošajiem kalniem un 
pludmalēm ņēma vērā, un, saskaņā ar veiktajiem pētījumiem, izvēlēto alternatīvu atzina par 
videi vismazāk kaitīgu.

Jāpiezīmē, ka lūgumraksta iesniedzēja arī iesniedza savus apsvērumus iepriekš minētās 
procedūras sakarā.

III. Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nesaskata Eiropas Kopienas vides tiesību aktu jebkādu 
pārkāpumu un, pamatojoties uz to, nevar turpināt šīs lietas izskatīšanu.”

                                               
1 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
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2 Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/11/EK ar kuru groza Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. ,,Oficiālais Vēstnesis” L 073, 14.03.1997.

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības 
līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un 
iespēju griezties tiesās groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK. ,,Oficiālais Vēstnesis” L 156, 
25.06.2003.
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