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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0818/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Juana Salome 
Fernández Cobo, par koku izciršanu Haenas pilsētā Andalūzijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka Haenas municipalitāte izgāž kokus, lai ierīkotu tramvaja 
līniju, izmantojot ES fondus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka sakarā ar jaunas tramvaju transporta sistēmas izbūvi, kā 
finansēšanai paredzēts izmantot ES fondus, Haenas pilsētas ielās, kura atrodas Andalūzijas 
autonomajā apgabalā, tiek cirsti veci koki.

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka minētos darbus vajadzēja izplānot labāk, lai koki nebūtu 
jāizcērt pilsētā, kurā to jau tā ir maz un tie tiek īpaši novērtēti, ņemot vērā pilsētā valdošo 
klimatu un pastāvīgo sausumu.

Vispirms jānorāda, ka lūgumraksta iesniedzēja nerunā par iespējamu kāda konkrēta Eiropas 
Savienības vides tiesību aktu noteikuma pārkāpumu.

Lūgumraksta iesniedzēja informē par koku sugām, tomēr nesniedz nekādu pierādījumu tam, 
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ka attiecīgo koku sugas būtu Kopienai nozīmīgas, kā norādīts Direktīvas 92/43/EEK1

(Dzīvotņu direktīvas) pielikumos. Tāpat Komisija piebilst, ka pagarinājumā, kas paredzēts 
Haenas pilsētā, neatrodas Kopienas nozīmes teritorijas, kas iekļautas Natura 2000 tīklā.

Direktīvā 85/337/EEK2, ko groza ar Direktīvu 97/11/EK3 un Direktīvu 2003/35/EK4 (kas 
zināma arī kā Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva vai IVN direktīva), paredz noteikumus 
par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. Ietekmes uz vidi 
novērtējuma direktīvā nošķir tā dēvētos I pielikuma projektus, kā ietekmi uz vidi pārbauda 
vienmēr, un II pielikuma projektus, attiecībā uz kuriem dalībvalstis, izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi un/vai piemērojot nacionālajos transponēšanas tiesību aktos noteiktās robežvērtības 
vai kritērijus, nosaka, vai projekta ietekme uz vidi ir vai nav jāpārbauda.

Tāpēc obligāti ir jāpārbauda tādu projektu ietekme uz vidi, kas minēti I pielikumā. Attiecībā 
uz II pielikumā minētajiem projektiem, pirms izstrādes saskaņojuma piešķiršanas un ņemot 
vērā attiecīgos atlases kritērijus, kas minēti Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvas 
III pielikumā, dalībvalstis lemj, vai attiecīgie projekti var būtiski ietekmēt vidi.

Uz tramvaju līniju ierīkošanas projektiem attiecas Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvas 
II pielikuma 10. panta h) apakšpunkts. Tomēr pēc lūgumraksta iesniedzējas sniegtās 
informācijas nevar noteikt, vai attiecīgajam projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums.

Visbeidzot, saskaņā ar informāciju, kas ir pieejama Komisijai, tramvaju līnijas ierīkošanai 
Haenas pilsētā nav paredzēts izmantot ES fondu līdzekļus.

Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzējas sniegtā informācija nepierāda, ka ir pārkāpti Dzīvotņu vai IVN 
direktīvas noteikumi. Tāpēc Komisija neparedz veikt turpmākas darbības šajā lietā.”

                                               
1  Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
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