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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1579/2012, ko Ferbal Agrícola SL vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgais Alberto Lago González, par plānoto ātrgaitas dzelzceļa līniju 
starp Mursiju un Kartahenu (Spānija), kas negatīvi ietekmētu Natura 2000
teritoriju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Spānijas Valsts būvdarbu un transporta ministrija 
(Ministerio de Fomento) ātrgaitas dzelzceļa projekta, kas savienotu Mursijas un Kartahenas 
pilsētas (Spānija), apstiprināšanas gaitā pārkāpj Eiropas Savienības tiesību aktus vides jomā. 
Lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību uz to, ka ātrgaitas dzelzceļa līnija šķērsotu 
Natura 2000 teritoriju (ES0000269, Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona), tādējādi 
radot īpaši negatīvu ietekmi uz vidi šajā īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā. Lūgumraksta 
iesniedzējs arī norāda, ka projekta ietekmes uz vidi novērtējumi (IVN) liecināja par to, ka 
pastāv divi alternatīvi maršruti, kuri radītu minimālu ietekmi uz minēto Natura 2000
teritoriju. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs nosoda Dzīvotņu direktīvas, Putnu direktīvas un 
Direktīvas par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu 
pārkāpumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Komisijai pieejamā informācija liecina, ka šajā posmā, šķiet, provizoriski apstiprināts vien 
informatīvs pētījums un galīgā atļauja nav izsniegta. Turklāt šķiet arī, ka vēl arvien turpinās 
procedūra, lai veiktu projekta ietekmes uz vidi novērtējumu, par ko liecina publiski pieejamā 
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informācija1.

Komisija vēlētos uzsvērt, ka, pirms tiek atļauta jebkāda projekta īstenošana, kompetentajām 
iestādēm ir jānodrošina, ka tiek izpildītas Dzīvotņu direktīvas 6. panta un jo īpaši tā 3. un 
4. punkta prasības. Saskaņā ar šiem noteikumiem par visiem plāniem vai projektiem, kuri 
varētu būtiski ietekmēt attiecīgo teritoriju, jāveic pienācīgs ietekmes izvērtējums, nosakot to 
ietekmi uz teritorijas aizsardzības mērķiem. Gadījumā, ja novērtējums ir negatīvs, un ja nav 
alternatīvu risinājumu, projektu var atļaut tikai tad, ja tas ir  jāīsteno sevišķi svarīgu 
sabiedrības interešu labā, un ar nosacījumu, ka ir paredzēti atbilstoši kompensācijas pasākumi, 
lai aizsargātu saskaņotību Natura 2000 tīklā.

Secinājums

Komisijai pieejamā informācija liecina, ka kompetentās iestādes vēl nav pieņēmušas galīgo 
lēmumu par projektu ātrgaitas dzelzceļa līnijas būvei starp Mursiju un Kartahenu, kā arī nav 
pierādījumu, ka būtu pārkāpti kādi ES vides tiesību akti. 

                                               
1https://servicios.magrama.es/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd%213aportal_content%212fMMA%212fcom.mma.
anonimo%212fcom.mma.launcher_anonimo?NavigationTarget=navurl%3A%2F%2F2b0b5dbfb58d23967759a6
97b58759ea&CurrentWindowId=WID1258101186250&NavMode=3 (lieta 20090445).


