
CM\756009LV.doc PE390.691v01-00

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lūgumrakstu komiteja

25.11.2008

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0464/2006, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Luis de la 
Rasilla Sanchez-Arjona, pret Kopienas finansējuma piešķiršanu ceļu un upju 
infrastruktūras būvniecībai starp Spāniju un Portugāli

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Kopienas finansējuma piešķiršanu (ar Interreg III A
iniciatīvas starpniecību) valsts būvdarbu projektam, kura mērķis ir izveidot sauszemes ceļu un 
tiltu starp Spāniju un Portugāli, starp El Granado (Huelva) un Pomarao (Mértola) 
apdzīvotajām vietām. Minētie valsts būvdarbi tikšot veikti Kopienas nozīmes teritorijās netālu 
no upju satekas uz robežas, un projektā netikšot ņemta vērā būvniecības ietekme uz 
hidrogrāfiju, dabas ainavu, kā arī uz iedzīvotāju drošību un veselību. Lūgumraksta parakstītājs 
lūdz Eiropas Savienību iejaukties, lai aizsargātu Natura 2000 tīklā iekļautās teritorijas, ko 
apdraud šis projekts un tam piešķirtais Kopienas finansējums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 31. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 1. jūnijā

Lūgumraksts

Lūgumraksts attiecas uz valsts būvdarbu projektu, kas paredz uzbūvēt 4 km garu ceļa posmu 
un tiltu virs upes Chanza, savienojot El Granado (Huelva) un Pomarao (Mértola) ciematus uz 
Spānijas un Portugāles robežas. Šim projektam, kuru saskaņā ar Kopienas iniciatīvas 
programmu Interreg III finansē ERAF, pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, vides un 
ekonomikas jomā ir nesamērīgi trūkumi, ja tos salīdzina ar priekšrocību, ko sniedz divu 
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pierobežas reģionu savienošana.

Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, jauna tilta būve nodarīs kaitējumu Pomarao ciematam, 
jo praktiski šis tilts stiepsies pāri dažām mājām un tā slīpums būs ļoti stāvs un bīstams. Šāds 
plāns tika izvēlēts, kad „Confederación Hidrográfica del Guadiana” pilnībā noraidīja atļauju 
izveidot „Complejo del Chanza” dambi. 

Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, 4 km garā ceļa izbūvē starp El Granado un Pomarao
būs arī jāizmanto tie zemes gabali, kurus kā Kopienas nozīmes vietas Spānija piedāvāja, lai 
iekļautu tās Natura 2000 tīklā, un kuri atrodas netālu no dabas parka. Ceļa un tilta būvniecībā 
paredzēts pārvietot ļoti daudz zemes un iežu, un tas varētu ietekmēt Guadiana upi un iznīcināt 
floru un faunu, kā arī radīt citu neatgriezenisku kaitējumu īpašajai dabas ainavai šajā upes 
ieskautajā teritorijā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka satiksmes pieaugums turklāt radīs 
troksni un estētisku kaitējumu apkārtesošajām mājām un ievērojami apdraudēs Pomarao
iedzīvotājus.

Prasītājs nesaprot, kāpēc tika noraidīts reģionālo iestāžu („Junta de Andalucía”) 2005. gadā 
piedāvātais alternatīvais risinājums, kas dod priekšroku jauna tilta būvniecībai un uz upes 
Chanza esošā dambja izmantošanai. Tas viņam šķita perspektīvāks gan no vides aizsardzības 
un ekonomikas, gan ceļu drošības viedokļa. 
Viņš pieļauj, ka fakts, ka atļauta piešķirta dārgākam projektam, varētu būt saistīts ar 
turpmākām spekulācijām ar nekustamo īpašumu tilta būvniecības ģeogrāfiskajā teritorijā.

Lūgumraksta iesniedzējs arī konstatē, ka kompetentās iestādes (Confederación Hidrográfica 
del Guadiana et Diputación de Huelva) izvairās sniegt informāciju, ko par šo projektu 
2004. gadā pieprasīja saistībā ar Defensor del Pueblo (Spānijas ombudam) iesniegto sūdzību, 
un ka šo iestāžu sadarbība ir nepietiekama attiecībā uz pieeju informācijai par vides 
jautājumiem. 

Turklāt viņš vēlas saņemt informāciju par procedūras norisi saistībā ar Spānijas piedāvāto 
Kopienas nozīmes vietu iekļaušanu Natura 2000 tīklā, kā arī vēlas uzzināt, vai ‘Lynx 
pardinus’ un ‘Aguila imperial’ ir sugas, kuras tiek aizsargātas saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EEK.

Komisijas komentāri

Iesākumā Komisijas dienesti vēlas precizēt, ka: 

1 - saskaņā ar 1999. gada 21. jūnija Padomes Regulu (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem, un ar subsidiaritātes principu, dalībvalstis ir 
atbildīgas par pasākumu īstenošanu un to kontroli. Tās šim mērķim norīko vadošo iestādi, 
kas ir atbildīga par pārvaldības efektivitāti un pastāvīgumu un par līdzekļu izmantošanu 
un to saderību ar Kopienas politiku;

2 - ar šo lūgumrakstu saistītie darbi ir daļa no projekta „Hubaal 2”, kuru līdzfinansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) saskaņā ar pārrobežu sadarbības programmu 
Interreg III A Spānijai un Portugālei 2000.–2006. gadam, kuras vadošā iestāde atrodas 
Spānijā (Ministerio de Economia y Hacienda); 
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3 - šis lūgumraksts ir par to pašu tematu, par ko bija sūdzības Nr. 2006/4527 un 
Nr. 2006/4842, kuras Komisijai iesniedza tas pats prasītājs – organizācijas Observatorio 
Ecociudadano del Guadiana Atlántico pārstāvis De la Rasilla Sanchez-Arjona;

4 - jāatzīmē arī tas, ka Komisija ir saņēmusi citu sūdzību, Nr. 2006/4557, par to, ka, 
iespējams, nepareizi tiek pildīti tie pienākumi, kas izriet no Kopienas vides tiesību 
aktiem, proti, pienākumi, ko nosaka Direktīva 85/337/EEK1 un Direktīva 92/43/EEK2, 
attiecībā uz iespējamām nozīmīgām sekām, ko minētais projekts var radīt teritorijās, 
kuras ierosināts iekļaut Natura 2000 tīklā. Turklāt jāatzīmē, ka minētās teritorijas ir 
iekļautas Kopienas nozīmes teritorijās (KNT) „Rio Guadiana y ribera del Chanza” un
„Andevalo occidental”, kuras iekļautas Vidusjūras bioģeogrāfiskā reģiona KNT sarakstā, 
ko Komisija pieņēma 2006. gada 19. jūlijā3.

Saistībā ar sūdzībām, par kurām ziņots Eiropas Parlamentam, jau ir pieprasīta informācija no 
vadošajām un projekta izpildes iestādēm (Ministerio de Economia y Haciand kā vadošā 
iestāde, Diputación Provincial de Huelva kā saņēmējs projektā „Hubaal 2”), un Komisijas 
dienesti to pašlaik analizē. Spānijas iestādēm ir nosūtīti pieprasījumi sniegt papildu 
informāciju.

Secinājumi

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas izskatīšanas gaitu.

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

Kā norādīts iepriekšējā Komisijas atbildē, tā sazinājās ar vadošajām un projekta izpildes 
iestādēm — ar Ministerio de Economia y Hacienda kā attiecīgo vadošo iestādi un ar 
Diputación Provincial de Huelva kā attiecīgo saņēmēju projektā „Hubaal 2”. 

Tika pieprasīts precizēt projekta realizācijas apstākļus. Pirmā Spānijas iestāžu sniegtā atbilde 
nekliedēja visas šaubas par ietekmes uz vidi novērtējuma slēdzieniem. Pēc atbildes tika 
pieprasīta papildinformācija. 2007. gada janvārī Spānijas iestādes nosūtīja ietekmes uz vidi 
novērtējuma pētījumu, kurā ietekme uz vidi bija padziļināti izanalizēta. Turklāt Komisija 
sanāksmē par kaitējumu videi, kas notika 2007. gada aprīlī Madridē, ar iestādēm apsprieda 
sūdzībā apskatītās problēmas. Šīs sanāksmes laikā Spānijas iestādes apstiprināja ceļa pārejas 
virs dambja tehnisko nepamatotību pēc 2006. gada oktobrī par dambi atbildīgās vadošās 
iestādes (Agencia andaluza del agua) iesniegtā atzinuma. Iestādes arī apstiprina, ka jebkurai 
ceļa trases alternatīvai ir jāšķērso Red Natura 2000 teritorijas, kā arī tās apstiprina faktu, ka 
iestādes ir analizējušas vairākas trases. Iestādes arī informēja Komisiju, ka notiekošo 
pilsētbūvniecības projektu realizācija tika pārtraukta.

Ar Seviļas Universitātes veikto papildpētījumu par skarto zonu ekoloģisko vērtību iestādes 
apstiprināja, ka kaitējums florai un faunai jebkurā gadījumā nebūtu bijis uzskatāms par 
                                               
1 OV L 175, 5.7.1985.
2 OV L 206, 22.7.1992.
3 OV L 259, 21.9.2006.
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nozīmīgu. Šajā pētījumā iestādes, neskatoties uz papildpasākumiem, piedāvā uzlabot 
projektam apkārtesošās dabiskās vides kvalitāti un palielināt attiecīgo infrastruktūru atvērtību, 
kas ļautu samazināt šo infrastruktūru barjeras efektu.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisija novērtēja, ka nav pierādījumu par Kopienas vides 
tiesību aktu pārkāpumiem. 

2007. gada jūlijā un augustā Komisijas dienesti informēja sūdzības iesniedzēju par viņa 
sūdzības izskatīšanu un īpaši par faktu, ka Spānijas iestāžu sniegtā informācija neļauj turpināt 
šī gadījuma izmeklēšanu kā iespējamu nepareizu Kopienas vides tiesību aktu piemērošanu.

Tā kā netika saņemta atbilde no lūgumraksta iesniedzēja, ar 2007. gada 17. oktobra lēmumu 
tas tika slēgts.
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