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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

25.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1652/2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais D. T. B., par 
dažādu šoseju ar būtisku ietekmi uz mitrāju vidi celtniecību Ibizas salā (Baleāru 
salu grupa)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlētos zināt, vai salas valdība ir pirms šoseju, kas ietekmē dažus ar 
RAMSAR konvenciju aizsargātus mitrājus, būvēšanas sākuma veikusi pētījumu par ietekmi uz 
vidi. Lūgumraksta iesniedzējs arī aicina, lai ar būvniecību saistītās ekspropriācijas notiktu 
pilnīgi caurskatāmi un saskaņā ar prevalējošajiem tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 24. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Komisija jau ir formulējusi šos pašus komentārus tās 2009. gada 19. jūnija atbildē par 
lūgumrakstu Nr. 470/2006 attiecībā uz šo pašu jautājumu.

Šajā lūgumrakstā minētie projekti ir izturējuši attiecīgos novērtējumus saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvas16. panta 3. punkta noteikumiem, un ir izskatīti atbilstoši aizsardzības pasākumi.

Komisija pabeidza tās novērtējumu attiecībā uz atbilstību saistībām, kas noteiktas 1985. gada 
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27. jūnija Direktīvā 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/11/EK2un Direktīvu 2003/35/EK3. 
Ņemot vērā būvdarbu tehnisko raksturu (Eivisa-Santantoni ceļa paplašināšana; jauns 
pievadceļš lidostai un Eivisa 2. apļa paplašināšana), projekts nevar tikt uzskatīts par šoseju vai 
automaģistrāli, kā to izprot 1975. gada 15. novembra Eiropas Līgumā par galvenajām 
starptautiskajām maģistrālēm.

Projekts ietilpst kategorijā „citi ceļu celtniecības projekti”, kā noteikts Direktīvas 
85/337/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/11/EK un Direktīvu 2003/35/EK, II 
pielikuma 10. punkta e) apakšpunktā. Atklājās, ka atbildīgās iestādes veica projektu 
vienkāršotu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, analizējot to tiešo un netiešo ietekmi uz 
faktoriem, kas uzskaitīti grozītās direktīvas par ietekmi uz vidi novērtējumu 3. pantā.

Nespējot noteikt nevienu Kopienas vides tiesību akta pārkāpumu, Komisija 2008. gada 
31. janvārī slēdza izmeklēšanu.”
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