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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0391/2006, ko Asociación Bodón vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgā Yolanda Espinosa Vecino un kam pievienoti 10 000 paraksti, par plānoto 
elektroapgādes līniju no Ladas (Astūrija) uz Velilju del Riokarijonu (Palensija).

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji noraida plānu ierīkot elektroapgādes līniju, kas šķērsotu Leonas 
kalnu centrālo daļu, vienu no Eiropas visvairāk aizsargājamām dabas teritorijām. Pastāv 
aizdomas, ka projekts ir pretrunā ar dažādiem projektiem, ko finansē no Eiropas 
struktūrfondiem, tostarp brūno lāču, rietumu medņu un citu dzīvnieku un augu sugu 
aizsardzības pasākumiem. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēji prasa Eiropas Parlamentam 
nodrošināt, lai Spānijas valdība, kā arī Astūrijas un Kastīlijas–Leonas autonomo apgabalu 
valdības atceļ projektu.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 22. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

I. Faktu kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret plānu ierīkot elektroapgādes līniju, kas šķērsotu Leonas 
kalnu centrālo daļu un kas varētu apdraudēt aizsargājamos dabiskos biotopus un sugas.

II. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka šis projekts nav nepieciešams attiecīgā reģiona attīstībai 
un ka tas nelabvēlīgi ietekmēs reģiona sociālekonomiskās un ekoloģiskās iezīmes. 
Lūgumraksta iesniedzēja ir pārliecināta, ka pastāv citi maršruti Leonas kalnu centrālās daļas 
šķērsošanai, kuri neradītu tik lielu ietekmi.
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Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka projekta galvenais mērķis ir ekonomiska rakstura un ka 
nepietiekami ir ņemti vērā reģiona dabas aizsardzības mērķi, kas izklāstīti Padomes 
1979. gada 2. aprīļa Direktīvā 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību1 (Putnu direktīva) 
un Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvā 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas 
un floras aizsardzību2 (Dzīvotņu direktīva).
Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka projekts var nelabvēlīgi ietekmēt Dzīvotņu direktīvas 
IV pielikumā uzskaitītās prioritārās sugas, piemēram, Ursus arctos (brūnais lācis) un Putnu 
direktīvas I pielikumā uzskaitītās putnu sugas, piemēram, Tetrao urogallus (rietumu mednis).

III. Komisijas piezīmes par šo lūgumrakstu

2000. gadā Komisija veica pētījumu par Spānijas valdības plāna ierīkot elektroapgādes līniju 
no Ladas (Astūrija) uz Velilju del Riokarijonu (Palensija) pirmā projekta atbilstību Kopienas 
saistībām, kas noteiktas Putnu direktīvā, Dzīvotņu direktīvā un Padomes 1985. gada 27. jūnija 
Direktīvā 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu3.
Šo pētījumu pabeidza 2005. gadā, kad Spānijas kompetentās iestādes izplatīja oficiālu 
paziņojumu, ka projekts ir jāpārtrauc un ir jāizstrādā pilnīgi jauns projekts, iepriekš veicot 
atbilstīgu procedūru ietekmes uz vidi novērtēšanai. Minētā procedūra joprojām nav pabeigta, 
kā arī nav apstiprināta projekta izstrāde.
Komisija uzsver, ka saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. un 4. punktu „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 par ietekmi uz minēto teritoriju, un saskaņā ar 4. punkta 
noteikumiem, kompetentā valsts iestāde piekrīt plāna vai projekta īstenošanai tikai tad, ja tā ir 
pārliecinājusies, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība, un vajadzības 
gadījumā noskaidrojusi plašas sabiedrības viedokli. 
Ja, neņemot vērā negatīvu vērtējumu saistībā ar ietekmi uz teritoriju, alternatīvu risinājumu 
trūkuma dēļ plāns vai projekts tomēr ir jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā, kas 
ietver arī sociāla un ekonomiska rakstura intereses, tad dalībvalsts veic visus vajadzīgos 
kompensācijas pasākumus, lai nodrošinātu Natura 2000 tīkla kopējās vienotības aizsardzību. 
Dalībvalsts informē Komisiju par pieņemtajiem kompensācijas pasākumiem. 

Ja attiecīgajā teritorijā sastopams prioritārs dabiskās dzīvotnes veids un/vai prioritāra suga, 
tad vienīgie pieņemamie argumenti ir tie, kas saistīti ar veselības aizsardzību vai sabiedrības 
drošību, videi primāri svarīgām labvēlīgām pārveidēm vai, pēc Komisijas atzinuma, citām 
sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm.” 

Iepriekšminētie noteikumi ir piemērojami ne tikai attiecībā uz Kopienas nozīmes teritorijām, 
bet arī uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pamatojoties uz Dzīvotņu direktīvas 7. pantu.

Komisija norāda, ka saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 12. panta 1. punktu „dalībvalstis veic 
nepieciešamos pasākumus, lai IV pielikuma a) daļā uzskaitītajām dzīvnieku sugām to 
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dabiskās izplatības areālā izveidotu stingras aizsardzības sistēmu, aizliedzot: a) minēto sugu 
īpatņu visu veidu apzinātu gūstīšanu vai nonāvēšanu savvaļā; b) minēto sugu īpatņu apzinātu 
traucēšanu, jo īpaši to vairošanās, mazuļu attīstības, ziemas guļas un migrāciju laikā; 
c) apzinātu postīšanu vai olu vākšanu savvaļā; d) vairošanās vai atpūtas vietu noplicināšanu 
vai iznīcināšanu.” 

IV. Secinājumi
Tā kā projektu izskata, piemērojot procedūru ietekmes uz vidi novērtēšanai, šajā posmā nav 
pārkāpti Kopienas tiesību akti vides jomā.
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