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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0192/2006, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Rosemaire 
Hennecke Gramatzki, par autoceļa A-48 no Veheras uz Alhesirasu būvniecības 
projekta apturēšanu 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir Tarifas trešās pilsoņu rīcības grupas (ar nosaukumu „Mazāk 
betona, vairāk saprāta”) koordinatore, kas cenšas apturēt plānoto autoceļa A 48 būvniecību 
starp Veheru un Alhesirasu (paplašinot ceļu N340, kas ir daļa no Eiropas transporta tīkla). 
Viņa aicina aizsargāt, „iespējams, pēdējo paradīzi Spānijas piekrastē” un norāda, ka plānotais 
autoceļš šķērsos aizsargājamas dabas teritorijas, kuras ierosināts atzīt par Kopienas nozīmes 
teritorijām. Ir skarts arī „Humedal de la Janda” mitrāju apgabals, kas reiz bija lielākais 
Eiropā. Tomēr atbildīgās iestādes nekādi nav reaģējušas. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 12. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, saņemta 2007. gada 23. martā.

Lūgumraksta iesniedzēja, pilsoņu rīcības grupas „Menos Hormigón y más Inteligencia”
(„Mazāk betona, vairāk saprāta”) koordinatore, lūdz apturēt Sabiedrisko lietu ministrijas 
plānoto autoceļa N340 paplašināšanu, kuras rezultātā tas kļūs par lielceļu A48 un savienos 
Veheras un Alhesirasas pilsētas Andalūzijas reģionā. Viņa aicina aizsargāt, viņasprāt, pēdējo 
paradīzi Spānijas piekrastē un norāda uz to, ka plānotais autoceļš šķērsos aizsargājamas dabas 
teritorijas, kas ir apstiprinātas kā Kopienas nozīmes teritorijas. Lūgumraksta iesniedzēja arī 
piemin ietekmi uz mitrāju apgabalu „Humedal de la Janda”.
Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka autoceļa A48 būvniecība, paplašinot ceļu N340, kas ir 
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daļa no Eiropas transporta tīkla, ir lieka, jo paralēli tam ved cits ceļš A-381.

Attiecībā uz dabas direktīvu īstenošanu būtu jānorāda, ka lūgumraksta iesniedzēja kā 
argumentu min faktu, ka plānotais autoceļš šķērsos vairākas Kopienas nozīmes teritorijas. 
Saskaņā ar pieejamo informāciju teritorijas „Los Alcornocales”, „Marismas del Río 
Palmones”, „Bunker del Tufillo”, „Bunker del Santuario de la Luz”, „Estrecho” un „Río de la 
Jara” ir atzītas par Kopienas nozīmes teritorijām (KNT) saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 92/43/EEK1 par dabisko dzīvotņu un savvaļas faunas un floras aizsardzību 
(Dzīvotņu direktīva). Turklāt vairākas no šīm teritorijām – „Los Alcornocales”, „Marismas del 
Río Palmones” un „Estrecho” – Spānijas iestādes ir atzinušas par īpaši aizsargājamām 
teritorijām saskaņā ar Padomes Direktīvu 79/409/EEK2 par savvaļas putnu aizsardzību (Putnu 
direktīva). 

Visas iepriekš minētās teritorijas gūst labumu no aizsardzības pasākumiem, kas ieviesti 
saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu, kurš nosaka, ka visos plānos vai projektos, 
kas nav tieši saistīti ar Natura 2000 teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas 
varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās 
aizsardzības mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus par ietekmi uz minēto teritoriju, 
kompetentās iestādes piekrīt plāna vai projekta īstenošanai tikai tad, ja tās ir pārliecinājušās, 
ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība. Negatīva vērtējuma gadījumā, ja trūkst 
alternatīvu risinājumu, plānu vai projektu var īstenot tikai sevišķi svarīgu sabiedrības interešu 
labā, veicot visus vajadzīgos kompensācijas pasākumus, lai nodrošinātu Natura 2000 tīkla 
kopējās vienotības aizsardzību.

Bieži vien kompetentās iestādes veic novērtējumu attiecībā uz īpaši aizsargājamām teritorijām 
un aizsargājamām Kopienas nozīmes teritorijām kā daļu no ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūrām, kuras ir pieprasītas Direktīvā 85/337/EEK3 (Padomes Direktīva par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu), kas grozīta ar 
Direktīvu 97/11/EK4 un Direktīvu 2003/35/EK5. Pētījumi par lūgumraksta iesniedzējas minētā 
ceļa būvniecības projekta ietekmi uz vidi bija ietverti sabiedrības informācijas procedūrā 
2006. gada jūnijā. Saskaņā ar pieejamo informāciju valsts iestāžu ietekmes novērtējuma 
deklarācija vēl nav izdota.

                                               
1 OV L 206, 22.07.1992.

2 OV L 103, 25.04.1979.

3Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu. OV L 175, 05.07.1985. 

4Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/11/EK, ar ko groza Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novertējumu OV L 73, 14.03.1997. 

5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/35/EK. OV L 156, 25.06.2003.
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Secinājumi

Tā kā vēl nav pabeigtas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras, Komisijai nav iespējams 
izdarīt secinājumus attiecībā uz iespējamo ES tiesību aktu pārkāpumu. Dzīvotņu direktīva 
neaizliedz attīstību Natura 2000 teritorijās, bet procedūras, kas noteiktas direktīvas 6. panta 
3. un 4. punktā paredz aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību 
svarīgām sugām un dzīvotnēm. Bez ietekmes novērtējuma rezultātiem nav iespējams izvērtēt, 
vai šie aizsardzības pasākumi ir piemēroti pareizi. 

Gaidāmā ietekmes novērtējuma deklarācija sniegs būtiski svarīgu informāciju par Spānijas 
iestāžu viedokli attiecībā uz projektu un pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt tā atbilstību 
Dzīvotņu direktīvas noteikumiem.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī.

Komisija savā iepriekšējā paziņojumā pauda viedokli par Padomes Direktīvas 92/43/EEK1

(Dzīvotņu direktīva) īstenošanu attiecībā uz autoceļa A-48 „Vejer-Algeciras” projektu. Šī 
direktīva nodrošina gan elastību, veicot ekonomisko darbību, gan dabisko dzīvotņu, faunas un 
floras aizsardzību, jo abi šie aspekti, ievērojot noteiktus nosacījumus, ir savienojami. 
Nepieciešamie aizsargmehānismi un novērtējumi, kuru mērķis ir nodrošināt Natura 2000
teritorijas ekoloģiskās viengabalainības aizsardzību, ir atainoti šīs direktīvas 6. panta 3. un 
4. punktā.

Savā iepriekšējā paziņojumā Komisija darīja zināmu, ka ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras, kurās tiktu ņemtas vērā iepriekš minētās prasības, vēl turpinājās un nebija 
pabeigtas.

Līdz šim brīdim Komisijai nav zināmi lēmumi, kurus valsts vides iestādes būtu pieņēmušas 
attiecībā uz šo autoceļa projektu. Vēl nav izdots paziņojums par ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kā noteikts Dzīvotņu direktīvas 6. pantā.

Ņemot vērā šos apstākļus, Komisija uzskata, ka līdz šim veiktie pasākumi nav pretrunā 
Dzīvotņu direktīvā noteiktajām tiesiskajām prasībām. Tiesiskās procedūras, kas 
nepieciešamas autoceļa projekta apstiprināšanai, vēl turpinās. Līdz ar to Komisija nevar 
konstatēt Padomes Direktīvas 92/43/EEK pārkāpumu, tāpēc netiks veikti pasākumi, kamēr 
procedūrās, kas patlaban turpinās Spānijā, nebūs sasniegti rezultāti.

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
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