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Temats: <Titre>Lūgumraksts Nr.1462/2007, ko Federación Ben Magec – Ecologistas en 
Acción vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Antonio Rodríguez Pérez un 
kam pievienots viens paraksts, par autoceļa GC-2 Agaete-San Nicolás de 
Tolentino posma būvniecības apturēšanu Grankanārijas salā </Titre>

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji kritizē kompetento iestāžu apstiprinājumu ietekmes uz vidi 
novērtējumam par autoceļa GC-2 Agaete-San Nicolás de Tolentino posmu Grankanārijas salā, 
lai gan ietekme uz vidi būtu ievērojama. Kā apgalvo lūgumraksta iesniedzēji, 78 % no 
autoceļa ietekmētu Tamadabas nacionālo parku – Natura 2000 teritoriju, kas reģistrēta kā 
Kopienas nozīmes teritorija un īpašas aizsardzības teritorija putnu aizsardzībai, kurā rod 
patvērumu daudzi vietējie dzīvnieki un augi, tostarp dažas prioritātes sugas. Lūgumraksta 
iesniedzēji arī kritizē to, ka tikai vienai no posma daļām tika veikts ietekmes uz vidi 
novērtējums, kurpretim pārējās trīs daļas netika pienācīgi izpētītas. Viņi paši ierosina 
iespējamu alternatīvu. Šajā saistībā lūgumraksta iesniedzēji apvaino Spānijas valdību vairāku 
vides direktīvu pārkāpšanā (Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtēšanu, Direktīva 2001/42/EK par dažu plānu un programmu ietekmes 
uz vidi novērtēšanu, Direktīva 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi 
saistītu plānu un programmu izstrādē, Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību, Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību) un aicina 
apturēt projektu un nepiešķirt tam ES struktūrfondu finansējumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 29. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī. 
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Lūgumraksta iesniedzējam ir bažas par projektu ceļam, kas savieno Agaete un San Nicolás de 
Tolentino apvidu Grankanārijas salā, ko realizē SCI un SPA ES 0000111 „Tamadaba”
ietvaros. Lūgumraksta iesniedzējs ir īpaši noraizējies par to, ka varas iestādes nav pilnībā 
ņēmušas vērā citas esošās alternatīvas saistībā ar ceļa projektu. Viņš uzskata, ka tas ir pretrunā 
ar Ietekmes direktīvas1 prasībām, ka kompetentās iestādes pilnīgu ietekmes uz vidi 
novērtējumu veica tikai izvēlētajai alternatīvai. Lūgumraksta iesniedzējs turklāt uzskata, ka, 
iespējams, nav pienācīgi izvērtēti trokšņa un gaismas faktori, kas ietekmē dažas putnu sugas, 
ko aizsargā Putnu direktīva2 un tas, ka arī ceļam būs zināma ietekme uz noteiktām 
aizsargātām dzīvotnēm, uz kurām attiecas Dzīvotņu direktīva3 un apšauba projekta atbilstību
Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. un 4. punkta prasībām. 

Komisija ir lietas kursā par lūgumraksta iesniedzēja minēto infrastruktūras projektu. Komisija 
jau ir pievērsusi uzmanību lūgumraksta iesniedzēja argumentiem, realizējot publisko 
pastkaršu kampaņu.
                                                                                                                                                                                            
Pēc iepriekšējā rakstiskā jautājuma (E-1928/06), ko iesniedza Parlamenta deputāts David 
Hammerstein-Mintz, Komisija uzsāka izmeklēšanu par to, kā kompetentās iestādes pilda 
Ietekmes un Dzīvotņu direktīvu uzliktās saistības. 

Šīs direktīvas ietvaros Komisija tās 2007. gada 22. februārī Spānijas varas iestādēm adresētajā 
vēstulē lūdza specifisku informāciju par šo jautājumu. Spānijas varas iestādes atbildēja ar 
vēstuli, kas datēta ar 2007. gada 14. maiju. Pamatīgas diskusijas ar kompetentajām varas 
iestādēm bija arī sanāksmē par pārkāpumiem, kura notika Madridē 2007. gada 26. aprīlī. 

Spānijas varas iestāžu sniegtās atbildes analīze atklāj, ka projektam tika veikta ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūra, kā rezultātā tika pieņemts labvēlīgs lēmums attiecībā uz ietekmi 
uz vidi (DIA), kas datēts ar 2006.gada 15. maiju (kā to atzīst lūgumraksta iesniedzējs). DIA 
ietvēra pārskatu par dažādām pētītajām alternatīvām. Komisija to atzina par atbilstīgu 
Ietekmes direktīvā ietvertajām prasībām. 

Lai nodrošinātu „Dzīvotņu direktīvas” prasību pienācīgu izpildi, Komisija ir arī pievērsusi 
īpašu uzmanību kompetento iestāžu veiktā novērtējuma kvalitātei, lai noteiktu iespējamo 
projekta ietekmi uz vidi. Sakarā ar to ir jāatgādina, ka saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu projekta 
iespējamo alternatīvu izvērtējumu uzskata par daļu no direktīvas 6. panta 4. punkta prasībām, 
ja ir konstatēta iespējami nozīmīga videi kaitīga ietekme, veicot izvērtējumu saskaņā ar tās 
pašas direktīvas 6. panta 3. punktu.  

Komisija rūpīgi pārbaudīja Spānijas varas iestāžu sniegto informāciju attiecībā uz iespējamo 
ietekmi uz vidi, ko konstatēja, veicot pētījumus pirms autoceļa būvniecības atļaušanas.  

Kas attiecas uz ceļa vispārējo ietekmi, īpaši svarīgi ir atgādināt par kompetentās vides iestādes 
(Servicio de Biodiversidad de la Dirección de Medio natural de la CCAA de Canarias)
                                               
1 Padomes Direktīva 85/337/EEK (1985. gada 27. jūnijs) par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu. Oficiālais Vēstnesis l 175, 5.7.1985., ko groza Direktīva 97/11/EK (OV L 073, 14.3.1997.) un 
2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003.).
2  Padomes Direktīva 79/409/EEK (1979. gada 2. aprīlis) par savvaļas putnu aizsardzību. OV L 103, 25.4.1979.
3 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. OV L 206, 22.7.1992.
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viedokli; tā uzskatīja, ka ceļa projekts būtiski neietekmēs ne Dzīvotņu direktīvas I un II 
pielikumā minētās sugas, ne arī kādu no Putnu direktīvas I pielikumā minētajām putnu sugām.

Šajā ziņā Spānijas varas iestāžu iesniegtās detalizētās kartes ļāva Komisijai detalizēti 
pārbaudīt SCI norādītās īpašās dzīvotnes un sugas, kuras, iespējams, varētu ietekmēt autoceļš,
un Komisija papildus neatklāja nekādu videi kaitīgu nozīmīgu ietekmi.

Lūgumraksta iesniedzējs pieļāva, ka varas iestādes apzinās, ka projekts patiešām ietekmēs 
teritorijas, uz ko attiecas aizsargājamā 5330. dzīvotne „Vidējās joslas Vidusjūras un 
pirmstuksneša krūmāji” (dzīvotne, kas nav prioritāra). Komisijai sniegtā informācija liecina, 
ka no 5330. dzīvotnes teritorijas tiek ietekmēti apmēram 4,07 ha (kas sastāda 0,4% no 
dzīvotnes platības SCI) un ka ir paredzēti īpaši riska mazināšanas pasākumi, lai vājinātu uz
5330. dzīvotni atklāto ietekmi, ko galvenokārt rada šķembas, kas nepieciešamas ceļa 
būvniecībai. Šie riska mazināšanas pasākumi ietver sevišķi ceļa virzības maiņu atsevišķos 
posmos un arī noteiktu sugu stādīšanu, lai uzlabotu šīs SCI „Tamadaba” ietvertās dzīvotnes  
pašreizējos aizsardzības pasākumus. Kopumā ceļa ietekme uz 5330. dzīvotni netiek uzskatīta 
par nozīmīgu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, Komisija secināja, ka Spānijas varas iestādes ir 
ievērojušas Direktīvu 85/337/EK, 79/409/EEK un 92/43/EEK nosacījumus, veicot alternatīvu
izpēti un apstiprinot ceļa projektu. Šī projekta ietvaros patiešām ir veikta alternatīvu izpēte un 
novērtēta iespējamā ietekme uz apkārtējo vidi, ņemot vērā tās aizsardzības mērķus, un tas ir 
uzskatāms par atbilstīgu Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktam. Ņemot vērā ietekmes uz 
vidi novērtējumu, tika secināts, ka ceļa projekts būtiski neietekmēs aizsargājamās dzīvotnes 
un sugas un varas iestādes pieņēma labvēlīgu lēmumu saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 
3. punktu. Tādēļ Komisija uzskata, ka kompetentajām iestādēm nav nepieciešams izpildīt 
Dzīvotņu direktīvas 6. panta 4. punkta prasības, kas attiecas tikai uz tiem projektiem, kuriem 
iespējama nozīmīga ietekme uz aizsargājamajām teritorijām. 

Tādēļ Komisija uzskata, ka nav pārkāptas Ietekmes uz vidi un Dabas direktīvas. Šīs lietas 
izmeklēšanu slēdza ar lēmumu, ko Komisija pieņēma 2008. gada 30. janvārī. Lūgumraksta 
iesniedzēja pārstāvētā organizācija jau ir tikusi informēta par galvenajiem izmeklēšanas 
izbeigšanas iemesliem vēstulē, kas tika nosūtīta 2007. gada 14. decembrī. 


