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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0470/2006, ko Amics de la Tierra – Eivissa vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgā Juliana Chaves un kam pievienoti 10 849 paraksti, par 
Ibizas salā vietējo iestāžu īstenotā autoceļu būves projektu ietekmi uz vidi 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apvienības Amics de la Tierra – Eivissa vārdā kritizē Ibizas vietējo 
iestāžu ieceri būvēt vairākas automaģistrāles Ibizas salā. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka 
projektu rezultātā attīstīsies autoceļu tīkls, kas būs nesamērīgs ar salas izmēru, un norāda uz to 
ietekmi uz vidi (tai skaitā teritorijām, kas iekļautas Ramsāres Konvencijas aizsargāto teritoriju 
sarakstā). Lūgumraksta iesniedzēja arī iebilst pret dažiem administratīviem lēmumiem, kas 
pieņemti attiecībā uz šo projektu īstenošanu, izraisot vairākus juridiski nenoteiktas 
atsavināšanas gadījumus. Lūgumraksta iesniedzēja aicina Parlamentu izmeklēt šo situāciju.

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

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Eivisas vietējās iestādes iecere salā būvēt vairākas 
automaģistrāles, ir nesamērīga un nelabvēlīgi ietekmētu vidi. 

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz atbildi, kas saņemta uz rakstisko jautājumu 
Nr. P-2048/06, kurā Eiropas Komisija apgalvo, ka sazināsies ar Spānijas iestādēm, lai 
turpinātu risināt jautājumus, kas attiecas uz Kopienas tiesību aktiem vides jomā. 
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Komisija lūdza kompetentās iestādes komentēt situāciju saistībā ar faktiem, kas izklāstīti 
iepriekš minētajā rakstiskajā jautājumā, kā arī vēl diviem citiem jautājumiem (E-3032/06 un 
E-2813/06) un vairākām sūdzībām, kuras Komisijai iesniedza atsevišķas personas. 

Ņemot vērā visu šo informāciju, plānotā autoceļu būvniecība nelabvēlīgi ietekmētu salas īpaši 
aizsargājamo teritoriju (ĪAT) un, iespējams, Kopienas nozīmes teritoriju (pSCI) Ses Salines 
d'Eivissa i Formentera un Kopienas nozīmes teritoriju (pSCI) Serra Grossa, kā arī salas 
kultūras un vēsturisko mantojumu. Iespējams, šim projektam tiks piemērota vienkāršota 
ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūra. 

Atbildot uz Komisijas lūgumu sniegt informāciju, Spānijas iestādes 2006. gada decembrī 
iesniedza detalizētu ziņojumu.

Attiecībā uz Biotopu direktīvas Nr. 92/43/EEK1 piemērošanu Komisija uzskata, ka projektiem 
Desdoblamiento de la segunda ronda de Eivissa un Desdoblamiento de la carretera Eivissa-
Sant Antoni nebūs nelabvēlīga ietekme uz Natura 2000 teritorijām. Attiecībā uz projektu 
Nuevo acceso al aeropuerto de Eivissa Komisija uzskata, ka, veicot labojumus šajā projektā, 
kas paredz pārveidot kanalizācijas sistēmu, visticamāk netiks radīta nelabvēlīga ietekme uz 
teritoriju Ses Salines d'Eivissa i Formentera. Tāpēc šķiet, ka attiecībā uz šiem projektiem 
veikts atbilstošs novērtējums saskaņā ar Biotopu direktīvas 6. panta 3. punkta nosacījumiem 
un ka ņemti vērā atbilstoši aizsardzības pasākumi.

Komisija vēl nav sniegusi galīgo novērtējumu attiecībā uz atbilstību pienākumiem, kas 
noteikti 1985. gada 27. jūnija Direktīvā Nr. 85/337/EEK2 par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu Nr. 97/11/EK3 un 
Direktīvu Nr. 2003/35/EK4.

Komisija turpinās informēt Lūgumrakstu komiteju par šīs izmeklēšanas rezultātiem.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Iepriekšējā paziņojumā Komisija ziņoja, ka projektiem, attiecībā uz kuriem iesniegts šis 
lūgumraksts, ir veikts atbilstošs novērtējums saskaņā ar Biotopu direktīvas5 6. panta 3. punkta 
noteikumiem un ka paredzēti atbilstoši aizsardzības pasākumi.

Tolaik Komisija solīja informēt Lūgumrakstu komiteju par šīs izmeklēšanas gala rezultātiem 
pēc tam, kad tā būs sniegusi galīgo novērtējumu attiecībā uz atbilstību pienākumiem, kas 
noteikti 1985. gada 27. jūnija Direktīvā Nr. 85/337/EEK6 par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kurā izdarīti grozījumi ar Direktīvu Nr. 97/11/EK7 un 

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
2 OV L 175, 5.7.1985.
3 OV L 073, 14.3.1997.
4 OV L 156, 25.6.2003.
5 OV L 206, 22.7.1992.
6 OV L 175, 5.7.1985.
7 OV L 073, 14.3.1997.
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Direktīvu Nr. 2003/35/EK1.
Kā paskaidrots Lūgumrakstu komitejai 2008. gada 24. jūnijā, ja ņem vērā darbu tehniskās 
īpatnības (Eivisu un Santantoni pilsētas savienojošā ceļa paplašināšana, jauna piekļuve 
lidostai un otrā Eivisas apļa paplašināšana), projektus nevar uzskatīt par automaģistrālēm vai 
ātrgaitas ceļiem tādā nozīmē, kāda ietverta 1975. gada 15. novembra Eiropas Līgumā par 
galvenajām starptautiskajām maģistrālēm. 

Projekti ietilpst kategorijā „citi ceļu būves projekti”, kā noteikts Direktīvas Nr. 85/337/EEK, 
kurā izdarīti grozījumi ar Direktīvu Nr. 97/11/EK un Direktīvu 2003/35/EK, II pielikuma 
10. punkta e) apakšpunktā.  Šķiet, ka kompetentās iestādes veikušas projektiem vienkāršotu 
ietekmes uz vidi novērtējumu, izanalizējot to tiešo un netiešo ietekmi uz faktoriem, kas 
uzskaitīti IVN direktīvas ar grozījumiem 3. pantā.
Tā kā Komisija nevarēja konstatēt Kopienas vides tiesību aktu pārkāpumu, 2008. gada 
31. janvārī tā beidza izmeklēšanu.

                                               
1 OV L 156, 25.6.2003.


