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Lūgumrakstu komiteja

25.3.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0835/2009, ko Plataforma por la alternativa del anillo insular
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā María Alejandra Pérez Montedeoca, par 
būvdarbiem cierre del anillo insular projektā Kanāriju salā Tenerifē

Lūgumraksts 1241/2009 ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais I. I. Rodriguez 
Cámara un kam pievienoti 69 paraksti, par ceļa paplašināšanu Ikodā de los 
Vinosā, Tenerifē

1. Lūgumraksta 0835/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret Kopienas finansētiem būvdarbiem, izbūvējot apvedceļu 
apkārt Tenerifes salai, it īpaši posmos starp Ikodu de los Vinosu un Santjago del Teidi. 
Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka šie darbi ietekmē vairākas KNT (Kopienas nozīmes 
teritorijas), Natura 2000 teritorijas (Acantilados de la Culata un Cuevas del viento) un dabas 
parku (Reserva especial del Chinyero), kas ir īpaša putnu aizsardzības zona (SBPA). Šie darbi 
ietekmēs arī pazemes ūdeņus, un tiks zaudēta vērtīga lauksaimniecības zeme. Lūgumraksta 
iesniedzēja uzskata, ka netika izpētītas iespējamās projekta alternatīvas un ka ietekmes uz vidi 
pētījums tika veikts pa daļām, nevis aplūkojot darbus kā globālu infrastruktūras projektu.

Lūgumraksta 1241/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret plānoto Santjago del Teides Ikodas de los Vinosas C-820 
ceļa posma paplašināšanu, kas ir daļa no Tenerifes salas loka ceļa, norādot, ka darbi ietekmēs 
Kulatas klintis, kas atrodas Kopienas nozīmes teritorijā (KNT ES 7020073). Lūgumraksta 
iesniedzējs aicina apturēt darbus, ko finansē ERAF, pamatojoties uz to, ka projekts izposta 
aizsargājamu zonu.
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2. Pieņemamība

Lūgumraksts 0835/2009

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 13. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

Lūgumraksts 1241/2009

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 8. decembrī 2009. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā 
ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Lūgumraksts 0835/2009

„Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju būvdarbi cierre del anillo insular projektā, kas paredzēti 
autoceļu savienojumu uzlabošanai Tenerifes salas ziemeļdaļā, varētu būtiski ietekmēt 
vairākas Kopienas nozīmes teritorijas (turpmāk KNT), kuras ir aizsargātas ar Padomes 
Direktīvu 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību1 (Dzīvotņu direktīva). Nav veikts vienots projekta ietekmes uz vidi novērtējums. 
Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka tas ir pretrunā ar grozītās Padomes Direktīvas 
85/337/EEK (1985. gada 27. jūnijs) par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu2 (IVN direktīva) noteikumiem.

IVN direktīvas 3. pantā teikts, ka „ekoloģiskā ekspertīze nosaka, raksturo un novērtē noteiktā 
veidā, ņemot vērā katru atsevišķu gadījumu un saskaņā ar 4. līdz 11. pantu, projekta tiešo un 
netiešo ietekmi uz šādiem faktoriem:

- dzīvām būtnēm, faunu un floru,
- augsni, ūdeni, gaisu, klimatu un ainavu,
- materiālos labumus un kultūras mantojumu,
- mijiedarbību starp faktoriem, kas minēti pirmajā un otrajā ievilkumā.”
Šis noteikums, iespējams, tiek pārkāpts, ja projektu sadala vairākās daļās, lai veiktu 
atsevišķas ietekmes novērtēšanas procedūras, jo īpaši, ja tam nav tehniska pamatojuma un 
novērtējumā netiek ņemtas vērā atsevišķu projekta daļu sinerģijas sekas.

Dzīvotņu direktīvas 6. pantā ir teikts: 
„1. Attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dalībvalstis nosaka vajadzīgos 
aizsardzības pasākumus, attiecīgā gadījumā tajos iekļaujot atbilstīgus apsaimniekošanas 
plānus, kas izstrādāti īpaši šīm teritorijām vai iekļauti citos attīstības plānos, kā arī atbilstīgus 
normatīvus, administratīvus vai līgumiskus pasākumus, kuri atbilst šajās teritorijās sastopamo 
I pielikuma dabisko dzīvotņu veidu un II pielikuma sugu ekoloģiskajām prasībām.

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.

2 OV L 175, 5.7.1985., 40.–48. lpp.
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2. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās novērstu 
dabisko dzīvotņu un sugu dzīvotņu noplicināšanos, kā arī lai novērstu traucējumu, kas skar 
sugas, kuru dēļ noteikta attiecīgā teritorija, ja šāds traucējums varētu būt nozīmīgs attiecībā uz 
šīs direktīvas mērķiem.
3. Visos plānos vai projektos, kas nav tieši saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās 
apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem varētu būtiski 
ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības 
mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus par ietekmi uz minēto teritoriju, un saskaņā ar 
4. punkta noteikumiem, kompetentā valsts iestāde piekrīt plāna vai projekta īstenošanai tikai 
tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība, un 
vajadzības gadījumā noskaidrojusi plašas sabiedrības viedokli.

4. Ja, neņemot vērā negatīvu vērtējumu saistībā ar ietekmi uz teritoriju, alternatīvu risinājumu 
trūkuma dēļ plāns vai projekts tomēr ir jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā, kas 
ietver arī sociāla un ekonomiska rakstura intereses, tad dalībvalsts veic visus vajadzīgos 
kompensācijas pasākumus, lai nodrošinātu Natura 2000 tīkla kopējās vienotības aizsardzību. 
Dalībvalsts informē Komisiju par pieņemtajiem kompensācijas pasākumiem.

Ja attiecīgajā teritorijā sastopams prioritārs dabiskās dzīvotnes veids un/vai prioritāra suga, 
tad vienīgie pieņemamie argumenti ir tie, kas saistīti ar veselības aizsardzību vai sabiedrības 
drošību, videi primāri svarīgām labvēlīgām pārveidēm vai, pēc Komisijas atzinuma, citām 
sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm.”

Komisija pašlaik pārbauda, vai šā panta noteikumi tiek atbilstīgi piemēroti šajā gadījumā.

Secinājumi

Komisija ir uzsākusi izmeklēšanu par šo lūgumrakstu un tās rezultātus paziņos Lūgumrakstu 
komitejai.”

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

Lūgumraksts 0835/2009 un 1241/2009

„Lūgumrakstu iesniedzēji uzskata, ka cierre del anillo insular projekts, kas paredzēts 
autoceļu savienojumu uzlabošanai Tenerifes salas ziemeļdaļā, varētu būtiski ietekmēt gan 
vairākas īpašas aizsardzības zonas, kas minētas 2009. gada 30. novembra Padomes un 
Parlamenta Direktīvas 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību (Putnu direktīva) 
4. pantā1, gan arī Kopienas nozīmes teritorijas, ko aizsargā 1992. gada 21. maija Padomes 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību2 (Dzīvotņu 
direktīva). Lūgumrakstu iesniedzēji sūdzas, ka Direktīva 85/337/EEK 3 ar grozījumiem4 par 
                                               
1 OV L 20, 26.1.2010., 7.–25. lpp.
2 OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
3 OV L 175, 5.7.1985., 40.–48. lpp.

4 Padomes direktīva 97/11/EK, OV L 073, 14.3.1997., 5. lpp. un Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/35/EC, OV L 156, 25.6.2003., 17.–25. lpp.
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dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu netika pareizi piemērota, 
jo projekta ietekmes uz vidi novērtējumā neņēma vērā kumulatīvo ietekmi.

Komisijas veiktās izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka šobrīd Spānijas tiesā 
notiek tiesvedība par šajos lūgumrakstos izvirzītajiem jautājumiem (Kanāriju salu Augstākajā 
tiesā ir ierosināta lieta Nr. 165/2008).

Tāpēc Komisija pārtrauca savu izmeklēšanu, jo šajā posmā, ņemot vērā valsts tiesnešu lomu 
ES tiesību aktu piemērošanā, tā nebūtu lietderīga. Dalībvalstu tiesneši vienlaikus pārstāv arī 
ES likumus, un, katrā izskatāmajā lietā pieņemot lēmumus, ja nepieciešams, piemēro 
attiecīgos ES tiesību aktus. Turklāt direktīvas Nr. 2009/147/EK, 92/43/EEK un 85/337/EEK ir 
pilnībā transponētas Spānijas tiesību aktos.”

                                                                                                                                                  


