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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1049/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgā Eileen Shanahan, 
par automaģistrāles projekta negatīvo ietekmi uz Carrigaphooca pils ēku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja protestē pret Īrijas Valsts ceļu pārvaldes (Irish National Roads 
Authority, NRA) plāniem būvēt četrjoslu automaģistrāli 200 metru attālumā no Carrigaphooca
pils ēkas, kas ir 800 gadus vecs piemineklis un atrodas gan Īrijas, gan UNESCO aizsardzībā. 
Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka šiem plāniem būs nopietna negatīva ietekme uz ainavu un 
tiks radīts precedents citu pieminekļu iznīcināšanai visā valstī. Lūgumraksta iesniedzēja 
apgalvo, ka nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums, un iebilst pret Valsts ceļu pārvaldes 
priekšlikumu veikt obligāto iepirkumu, iegādājoties 35 akrus no vēsturiskā zemes īpašuma: 
lūgumraksta iesniedzēja apšauba šādas rīcības taisnīgumu, uzsverot, ka pils zemes īpašums 
jau cietis no rīkojuma par obligāto iepirkumu, kad pirms 25 gadiem tika uzcelts esošais 
autoceļš N22.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 10. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā

„Padomes Direktīvā 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (pazīstama kā Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb „IVN direktīva”), kuru groza ar 

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985.



PE408.002v01-00 2/3 CM\810830LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

Direktīvu 97/11/EK1 un Direktīvu 2003/35/EK2, ir ietverta četru vai vairāk joslu ceļu 
būvniecība. Šādiem projektiem, kas norādīti minētās direktīvas I pielikuma 7.c punktā, to 
iespējamā nozīmīgā ietekme uz vidi ir jānosaka un jāizvērtē, un jāierosina pasākumi, lai 
novērstu, samazinātu un, ja iespējams, kompensētu nozīmīgu negatīvu ietekmi, pirms tiek 
dota piekrišana projekta attīstībai.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju nav skaidras norādes par to, ka IVN 
nav veikts. Šaubas saglabājas saistībā ar lūgumraksta iesniedzējas apgalvojumu, ka nebija 
publicēts paziņojums par ietekmi uz vidi (EIS) (kā tas noteikts IVN direktīvas 6. pantā). 
Patiešām, Īrijas tiesību aktos ir noteikts, ka, ja IVN ir veikts, par to ir jāpaziņo laikrakstā, 
norādot, ka paziņojums par ietekmi uz vidi ir pieejams apspriešanai.

Secinājumi

Saskaņā ar sniegto informāciju Komisija nevar noteikt šajā posmā nekādus Kopienas vides 
tiesību aktu pārkāpumus. Ja lūgumraksta iesniedzēja sniegtu papildu informāciju, tad 
Komisija atkārtoti pārbaudītu šo lietu.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksta iesniedzējas sniegtā papildu informācija liecina, ka ir veikts ietekmes uz vidi 
novērtējums (IVN), taču nav pietiekami izpētīti alternatīvi maršruti. 

Alternatīvas ir būtiski atšķirīgi ceļi, kādos projekta attīstītājs var reāli sasniegt projekta 
mērķus.

IVN direktīvā (97/11/EK) atsauce uz alternatīvām ir 5. panta 3. punktā, kā arī IV pielikumā, 
un ir noteikta prasība, ka attīstītāja sniegtā vides informācija ietver vismaz „īsu galveno 
alternatīvu aprakstu, kuru ir izpētījis attīstītājs, un šīs izvēles galvenā iemesla norādījumu, 
ņemot vērā ekoloģisko ietekmi,” un „to pasākumu aprakstu, kas paredzēti, lai izvairītos no 
nozīmīgas nevēlamas ietekmes, samazinātu to un, ja iespējams, radītu tai pretlīdzekli”.

Dalībvalstis, protams, drīkst savos tiesību aktos pārsniegt IVN direktīvas obligātās prasības 
saskaņā ar LESD 176. panta nosacījumiem. Dažas dalībvalstis ir izskatījušas alternatīvas 
obligātajām IVN prasībām, savukārt citas atstāj attīstītāja ziņā izlemt par to, vai alternatīvas 
attiecas uz to projektiem. Ja tiek izskatītas kādas alternatīvas, direktīvās ir paredzēta prasība 
attīstītājam aprakstīt šīs alternatīvas vides ietekmes ziņojumā, kā arī izklāstīt iemeslus, kādēļ 
izvēlēts ierosinātais projekts.  

Tādējādi IVN direktīvā nav norādes par to, ka IVN procesā būtu jāizskata konkrētas 
alternatīvas, un nav noteikts arī minimālais alternatīvu skaits, kas attīstītājam būtu jāizpēta. 

Tas, ka konkrētajā gadījumā IVN netika ietverts izsmeļošs ietekmes uz vidi novērtējums 
visām iespējamām alternatīvām, ko norādījusi lūgumraksta iesniedzēja, nenozīmē IVN 
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direktīvas pārkāpumu.

Tādēļ, pamatojoties uz direktīvas pašreizējo redakciju, nav iespējams konstatēt pārkāpumu, 
kas izdarīts, nesniedzot informāciju par alternatīviem maršrutiem.”


