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Lūgumrakstu komiteja

07.05.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0856/2005, ko ,,Pro Santamaría de Grado” iedzīvotāju rīcības grupas 
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Sagrario Heres Sedeño, par transformatoru 
apakšstacijas būvi 40 000 m2 platībā un augstsprieguma kabeļu līniju cauri Grado
municipalitātei Astūrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

,,Pro Santamaría de Grado” iedzīvotāju rīcības grupa, vietējā Tautas partija (Astūrija), lūdz 
Eiropas Parlamentu nekavējoties rīkoties saistībā ar plānoto transformatoru stacijas būvi 
vairāk nekā 40 000 m2 platībā un augstsprieguma kabeļu līniju cauri Grado municipalitātei. 
Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas, ka ar šo būvniecību tiks pārkāpta Direktīva 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, jo tiks skartas daudzas Kopienas 
nozīmes dabiskās dzīvotnes un traucēti putnu aizsardzības apgabali, kā arī Direktīva 
2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai, jo ne vietējās, ne valsts iestādes nav 
atbildējušas uz informācijas pieprasījumiem. Būtībā Spānijas elektrības sabiedrība 
Red Eléctrica Española ne tikai nesniedza informāciju, bet tīši turēja neziņā vietējos 
iedzīvotājus. Radītie elektromagnētiskie lauki būs ne tikai apdraudējums veselībai, tie kaitēs
arī apgabala ilgtspējīgai attīstībai (piemēram, lauku tūrismam).

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 26. janvārī. Komisijai prasīja sniegt informāciju
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 12. maijā.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka transformatoru apakšstacijas būve un augstsprieguma 
kabeļu līnija cauri Grado municipalitātei Astūrijā neatbilst noteikumiem, kas izvirzīti 
Direktīvā 92/43/EEK1 par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Direktīvā 2003/4/EK2 par vides informācijas pieejamību sabiedrībai.

  
1 OV L 206, 22.07.1992, 7. lpp.
2 OV L 41, 14.02.2003, 26. lpp.
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Lūgumrakstam pievienotajos dokumentos aprakstītas dabiskās dzīvotnes un šajā apgabalā 
mītošās dzīvnieku sugas. Lūgumraksta iesniedzējs nosauc teritorijas ES1200040 ,,Meandros 
del Nora” un ES1200029 ,,Río Nalón”, kurām Spānijas iestādes piešķīrušas Kopienas 
nozīmes teritoriju (SCI) statusu saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu. Šīs teritorijas iekļautas 
sarakstā, kas pievienots Komisijas 2004. gada 7. decembra lēmumam, ar ko atbilstīgi 
Padomes Direktīvai 92/43/EEK pieņem Kopienas nozīmes teritoriju sarakstu Atlantijas 
bioģeogrāfiskajam reģionam1. Abās teritorijās atrodas Kopienas nozīmes prioritāras dabiskās 
dzīvotnes un mīt Direktīvas II un IV pielikumā minētās sugas.

Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. un 4. punktā noteikti procesuāli un stingri drošības pasākumi, 
kas reglamentē plānus un projektus, kam varētu būt ietekme uz Natura 2000 teritoriju. Šajā 
pantā iekļautie noteikumi, paredzot apstākļus, kādos drīkst vai nedrīkst pieņemt plānus un 
projektus ar negatīvu ietekmi, veido attīstības režīma formu. 6. panta 3. punktā noteikts, ka 
visos plānos vai projektos, kas nav tieši saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās 
apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem varētu būtiski 
ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības 
mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus un saskaņā ar direktīvas 6. panta 4. punktā 
minētajiem turpmākajiem pasākumiem, kompetentās iestādes apstiprina projektu tikai pēc 
tam, kad ir pārliecinājušās, ka tam nebūs nelabvēlīgas ietekmes uz minētās teritorijas 
integritāti, un kad ir noskaidrojušas vajadzības gadījumā plašas sabiedrības viedokli.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja doto informāciju, šķiet, ka transformatoru apakšstacija 
atradīsies ārpus minēto teritoriju robežām un tieši neietekmēs ne dzīvotnes, ne dzīvnieku 
sugas. Runājot par transformatoru apakšstacijas radīto elektromagnētisko lauku nelabvēlīgo 
ietekmi, par kuru izsakās lūgumraksta iesniedzējs, Komisijas rīcībā nav zinātnisku 
dokumentu, ar kuriem varētu pierādīt elektromagnētisko lauku iedarbību uz dzīvotnēm un 
dzīvnieku sugām. Attiecībā uz augstsprieguma kabeļu līniju, lūgumraksta iesniedzēja 
informācijā norādīts tikai tas, ka pastāv trases projekts.

Turklāt lūgumraksta iesniedzēja informācijā nav nekādu norāžu par projekta pašreizējo 
stadiju, it īpaši par to, vai tas ir apstiprināts, un kura iestāde ir atbildīga par tā norisi. Pieejamā 
informācija nedod arī iemeslu secināt, ka Spānijas iestādes nav novērtējušas projekta ietekmi 
uz minēto teritoriju saskaņā ar direktīvas noteikumiem.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja doto informāciju, Komisijai nav iemesla pieņemt, ka 
ES tiesību akti netiek pareizi piemēroti. Ja lūgumraksta iesniedzējs spēs sniegt detalizētu 
informāciju, kas ļaus Komisijai novērtēt šos jautājumus saistībā ar minēto direktīvu, Komisija 
varēs turpināt šīs lietas izmeklēšanu.

Lūgumraksta iesniedzēja iesniegtajos dokumentos iekļauta arī sarakste, kas adresēta Astūrijas 
reģionālajai valdībai (rūpnīcas un vides konsultantiem) un Spānijas valdības pārstāvim 
Astūrijā un kur lūgta piekļuve visiem dokumentiem un pakāpeniski apkopotajai informācijai 
par šo projektu. Lūgumrakstā Eiropas Parlamentam lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka nav 
saņēmis atbildi uz šiem pieprasījumiem. No lietas nav iespējams skaidri secināt, vai minētās 
valsts iestādes deva nepārprotamu un pamatotu atteikumu vai arī šos pieprasījumus vienkārši 
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ignorēja.

Direktīvas 2003/4/EK 3. pantā noteikts, ka saskaņā ar vispārējiem noteikumiem piekļuve 
Direktīvā definētajai ,,vides informācijai”, kura ir valsts iestāžu rīcībā vai ir tām pieejama, 
jādod viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Izņēmuma gadījumos, kad, 
piemēram, ir pieprasīts liels daudzums dokumentu, šo termiņu var pagarināt par vēl vienu 
mēnesi, iepriekš informējot informācijas pieprasītāju. Ja pieprasījumi ir formulēti pārāk 
vispārīgi, valsts iestāde, tiklīdz iespējams un ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā, lūdz 
informācijas pieprasītāju precizēt pieprasījumu. 4. pantā minēti varbūtējie iemesli, kas 
attaisno valsts iestāžu atteikumu sniegt vides informāciju. Informācijas pieprasītājiem, kuri 
uzskata, ka viņu pieprasījums ir ignorēts, ir nepamatoti noraidīts (pilnībā vai daļēji), ka nav 
saņemta pienācīga atbilde vai citādi nav ievēroti direktīvas noteikumi, jādod administratīvās 
pārsūdzības iespēja.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja informāciju, nav iespējams precīzāk novērtēt 
situāciju saistībā ar Direktīvu 2003/4/EK. Jebkurā gadījumā valsts iestādēm, kuras saņēma 
pieprasījumu, vajadzēja atbildēt lūgumraksta iesniedzējam, norādot vai nu iemeslus, kādēļ ir 
atteikta piekļuve informācijai, vai sniedzot šo informāciju. Lūgumraksta iesniedzējam ieteikts 
atkārtot visus ,,vides informācijas” pieprasījumus, kurus viņš atbilstīgā veidā iesniedzis valsts 
iestādēm, un, ja nepieciešams, izmantot pārsūdzības iespējas.

4. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā.

Situācijas raksturojums

Pirmo paziņojumu par šo lūgumrakstu Komisija izdeva 2006. gada maijā. Pamatojoties uz tās 
rīcībā esošo informāciju, kuru iesniedza lūgumraksta iesniedzējs, paziņojumā bija norādīts, ka 
nav iemesla pieņemt, ka ES tiesību akti netiek pareizi piemēroti.

Pēc tam Komisija aicināja lūgumraksta iesniedzēju sniegt sīkāku informāciju, kas ļautu 
Komisijai turpināt izmeklēt pārējos jautājumus, kuri saistīti ar minēto ,,Dzīvotņu direktīvu” 
92/43/EEK. Lūgumraksta iesniedzējs nosūtīja papildu informāciju Eiropas Parlamentam, un 
2006. gada decembrī šī informācija tika nosūtīta Komisijai.

Analīze

Pēdējais jautājums, kurš jānovērtē, attiecas uz projekta varbūtējo ietekmi uz Natura 2000
tīklu, it īpaši uz teritorijām ES1200040 ,,Meandros del Nora” un ES1200029 ,,Río Nalón”, 
kurām Spānijas iestādes piešķīrušas Kopienas nozīmes teritoriju (SCI) statusu saskaņā ar 
Dzīvotņu direktīvu.

Maz ticams, ka plānotā transformatoru apakšstacijas un augstsprieguma pīlāru būve 
ievērojami ietekmēs šīs teritorijas. Turklāt, spriežot pēc iesniegtajām kartēm, SCI netiks 
būvēta ne transformatoru apakšstacija, ne augstsprieguma pīlāri. Šajās divās SCI sastopamas 
galvenokārt piekrastes augu dzīvotnes un ar tām saistītās dzīvnieku sugas.

Nobeigumā, pamatojoties uz pieejamajiem pierādījumiem, šķiet maz iespējams, ka šajās 
teritorijās mītošos dzīvniekus ietekmēs elektromagnētiskie lauki, kurus rada transformatoru 
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apakšstacija un elektrības vadi.

Secinājumi:

Pēc pieejamās informācijas novērtēšanas Komisija uzskata, ka šajā gadījumā nav pierādījumu 
par Kopienas tiesību aktu pārkāpumu, jo šis projekts ievērojami neietekmēs tās raksturīgās 
iezīmes, kas ir iepriekš minētajām Kopienas nozīmes teritorijām.
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