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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 1003/2005, ko „Iedzīvotāju koordinēšanas komitejas pret Penagos 
autoceļa posmu” (Residents’ Coordinating Committee Against the Penagos Motorway 
Section) vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais José Manuel García Agudo un kam 
pievienoti 5 paraksti, par projektēto autoceļa A8 posmu, kas šķērso Kentabrijas 
teritoriju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka bažas par projektēto A8 (Kentabrijas) autoceļu un jo īpaši par 
tā posmu, kas šķērso Penagos teritoriju, norādot, ka Spānijas valdība vēlāk ir atbalstījusi 
atšķirīgus maršrutus. Kaut arī darbs ziemeļu maršrutā ir gandrīz pabeigts, patlaban tiek veikti 
pēdējie darbi dienvidu maršruta pabeigšanai, kas, kā uzskata lūgumraksta iesniedzējs, ir 
nevajadzīgi, jo tādējādi tiks izveidoti divi paralēli ceļi, turklāt apstākļi ir būtiski mainījušies 
kopš Spānijas valdības apstiprinātā ietekmes uz vidi novērtējuma 1993. gadā. Lūgumraksta 
iesniedzēji izsaka bažas, ka tādējādi tiks pārkāptas vairākas ES vides direktīvas, jo īpaši 
attiecībā uz “La Llama” mitrāju teritoriju. Viņi aicina apturēt projekta izpildi, nodrošināt 
sabiedrībai papildu informāciju un veikt jaunu ietekmes uz vidi novērtējumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 20. martā. Komisijai prasīja sniegt informāciju (Reglamenta 
192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 10. novembrī.

Lūgumraksts

„Jose Manuel García Agudo 2005. gada 21. oktobrī nosūtīja lūgumrakstu Eiropas 
Parlamentam, lai paskaidrotu, ka starp Solares un Zurita Kentabrijā (Spānijā) tiek būvēts 
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autoceļš.

Jose Manuel García Agudo sūdzējās, ka ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) tika veikts 
1993. gadā, bet ka tas neietver projekta ietekmes novērtējumu uz atsevišķām dabas teritorijām 
(Humedal de la Llama) un kultūras mantojuma elementiem. Viņš arī apgalvo, ka autoceļš 
atrodas pārāk tuvu atsevišķām pilsētas teritorijām.

Komisijas komentāri

Direktīva Nr. 85/337/EEK1, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu Nr. 97/11/EK2 un 
2003/35/EK3 paredz noteikumus ietekmes uz vidi novērtējumam atsevišķiem projektiem. 
Autoceļu, ātrgaitas ceļu, kā arī atsevišķu cita veidu ceļu būves projektiem vienmēr ir 
nepieciešams novērtējums saskaņā ar direktīvu (iekļauts I pielikuma 7. punktā).

Jose Manuel García Agudo sūdzējās, ka ir veikts IVN un ka autoceļa celtniecība tiks veikta 
pēc novērtējumā izvēlētās alternatīvas. Taču, pamatojoties uz sniegto informāciju, šķiet, ka 
projekta izvērtēšana joprojām turpinās. Tādēļ nav skaidrs, vai šis novērtējums ir pabeigts un 
vai ir jau piešķirta atļauja autoceļa celtniecībai.

Visbeidzot, saskaņā ar pieejamo informāciju projekta teritorija atrodas divu Kopienā 
nozīmīgu teritoriju tuvumā - „Río Pas” Nr. ES1300010 un „Río Miera” Nr. ES1300015 - kas 
noteiktas Padomes Direktīvā Nr. 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību4. Tomēr, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto īso informāciju, nav 
iespējams noteikt, vai Padomes Direktīva Nr. 92/43/EEK ir piemērojama šajā konkrētajā 
gadījumā.

Secinājumi

No lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas attiecībā uz Kentabrijas autoceļa 
celtniecības projektu Komisija šajā posmā nevar konstatēt neviena Kopienas tiesību akta 
pārkāpumu. Ja lūgumraksta iesniedzējs varētu iesniegt plašāku informāciju, kas Komisijai 
ļautu izvērtēt šos jautājumus atbilstoši iepriekš minētajām direktīvām, Komisija varētu šo 
lietu pārbaudīt vēlreiz.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 21. septembrī

Pirmo paziņojumu par šo lūgumrakstu Komisija Eiropas Parlamentam iesniedza 2006. gada 
10. novembrī, secinot, ka, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nebija 
iespējams konstatēt, vai konkrētajā gadījumā varētu būt piemērojama Padomes Direktīva 
Nr. 92/43/EEK.

Lūgumraksta iesniedzējs Eiropas Parlamentam nosūtīja papildu informāciju, kas tika pārsūtīta 

                                               
1 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 

vidi novērtējumu, OV L 175, 5.7.1985.
2 1997. gada 3. marta Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva Nr. 97/11/EK ar ko groza Direktīvu 

Nr. 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu OV L 73, 14.03.1997.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva Nr. 2003/35/EK, OV L 156, 25.06.2003.
4 OV L 206, 22.7.1992.
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Komisijai kopā ar dokumentiem par plānoto darbu potenciālo ietekmi uz Natura 2000
teritorijas dabas vērtībām. Pamatojoties uz šo informāciju, Komisijas sniedza otro paziņojumu 
par šo lūgumrakstu.

Komisija apliecina tās iepriekšējos komentārus saistībā ar Direktīvu Nr. 85/337/EEK1, kurā 
grozījumi izdarīti ar Direktīvu Nr. 97/11/EK2 un Direktīvu Nr. 2003/35/EK3 attiecībā uz 
noteikumu atsevišķu projektu ietekmes uz vidi novērtējumam. Kā paskaidrots Komisijas 
2006. gada 26. janvāra vēstulē lūgumraksta iesniedzējam, par autoceļa Solares-Zurita posmu 
ir bijis jāveic ietekmes uz vidi novērtējums un šī novērtējuma rezultātus Spānijas iestādes 
apstiprināja 1993. gada 28. jūnijā. Komisija neuzskatīja, ka projekts, kas ir izvērtēts un 
apstiprināts pirms trīspadsmit gadiem, pārkāpj piemērojamos Kopienas vides tiesību aktus.

Saistībā ar iespējamajiem Padomes Direktīvas Nr. 92/43/EEK4 (“Dzīvotņu” direktīva) 
pārkāpumiem, ir jāievēro šādi punkti:

saskaņā ar pieejamo informāciju projekta teritorija atrodas mitrāja tuvumā, kas zināms ar 
nosaukumu “Laguna de la Llama”, Penagos pašvaldības teritorijā. Šī mitrāja teritorija nav ne 
Kopienas nozīmes teritorijas daļa, kas noteikta Padomes Direktīvā Nr. 92/43/EEK, ne arī īpaši 
aizsargājamās teritorijas daļa, kas noteikta Putnu aizsardzības direktīvā5.

Divas Natura 2000 kopienas nozīmes teritorijas (KNT), attiecībā uz kurām būtu jāizvērtē 
autoceļa iespējamā ietekme, ir „Río Pas” Nr. ES1300010 un „Río Miera” Nr. ES1300015.

Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punkts paredz ceļu celtniecības projektu ietekmes novērtēšanu 
uz vienu vai abām Natura teritorijām, ja ir pamats uzskatīt, ka projektam atsevišķi vai arī 
kopā ar citiem plāniem vai projektiem var būt nozīmīga ietekme uz šīm teritorijām.

Divas KNT sniedz aizsardzību nozīmīgiem krastmalas augu valsts dzīvotņu tipiem, kā arī 
ūdenī sastopamajām sugām. Projektētais ceļš atrodas austrumu-rietumu virzienā, taču abas 
Natura teritorijas, kas ir šauras un garas, ir vērstas ziemeļu-dienvidu virzienā. Tādēļ netiek 
uzskatīts, ka autoceļa projektam var būt nozīmīga ietekme uz šo Natura 2000 teritoriju 
aizsargājamajām vērtībām.

Pamatojoties uz pēdējo saņemto informāciju, nav pamata secināt, ka notikuši ES tiesību aktu 
pārkāpumi.”

                                               
1Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu. Oficiālais Vēstnesis L 175, 05.07.1985.
2Padomes 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. L 156 17, 25.6.2003.
4 Padomes Direktīva 92/43/EEK par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. OV L 206, 
22.7.1992.
5 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību. Oficiālais Vēstnesis L 103, 
25.04.1979.
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