
CM\816611LV.doc PE441.314v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

11.05.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0584/2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Pedro 
Cuevas Cueto , par autoceļa A-8 (Autovía del Cantábrico) pagarināšanu un tā 
plānoto atrašanās vietu teritorijā, kur atrodas Cuartamentero alu rajons (Ljanesas 
pilsēta, Astūrija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka autoceļa A-8 pagarināšana (Autovía del Cantábrico) no 
Ljanesa pilsētas Astūrijā līdz Unquera pilsētai Kantabrijā tiks veikta cauri Cuartamentero alu 
rajonam, kas ir slavens 8000 gadus vecs paleolīta laikmeta atklājums (tur tika atrasts arī labi 
saglabājies galvaskauss, kas šobrīd apskatāms Spānijas valsts arheoloģijas muzejā).
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka alas ir iekļautas kultūras mantojuma sarakstā un ka tiks 
iznīcināti arī citi aizsargājami objekti (tostarp vairākus gadsimtus vecs pasta krogs), kā arī 
unikāla mitraines teritorija, ja varas iestādes nemainīs ceļa atrašanās vietu. Tā kā valsts varas 
iestādes nav ņēmušas vērā lūgumraksta iesniedzēja priekšlikumu mainīt ceļa atrašanās vietu, 
lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu veikt šīs lietas izskatīšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 10. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Komisijas dienesti izvērtēja lūgumraksta iesniedzēja iesniegtos argumentus un informāciju 
saistībā ar minēto projektu saskaņā ar Kopienas vides tiesību aktiem, kas tiek piemēroti. 
Komisijas dienesti ņēma vērā arī iepriekšējas lietas, kā arī informāciju, kas par šo tematu jau 
ir zināma.



PE441.314v01-00 2/3 CM\816611LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Ir jāpiemēro Direktīva 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/11/EK2 un Direktīvu 2003/35/EK3). 
2. pants paredz, ka, pirms tiek dota piekrišana, tiem projektiem, kuriem var būt būtiska 
ekoloģiskā ietekme inter alia to rakstura, izmēru vai atrašanās vietas dēļ, veic saskaņošanas 
pieprasījuma procedūru un to ietekmes novērtējumu.

Direktīvas 85/337/EEK (IVN direktīva) noteikumus piemēro direktīvas I un II pielikumā 
minētajiem projektiem. Saskaņā ar 4. panta 1. punkta nosacījumiem I pielikumā noteiktajiem 
projektiem obligāti veicama ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Saskaņā ar 4. panta 
2. punkta nosacījumiem attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajiem projektiem dalībvalstis var 
nolemt: a) analizējot atsevišķi katru gadījumu, vai b) pēc dalībvalsts noteiktajiem limitiem vai 
kritērijiem (atbilstības izvērtējuma posms), vai projekts ir jānovērtē saskaņā ar 5.–10. pantu. 
Dalībvalstis var nolemt piemērot abas procedūras.

Autoceļu projekti ir ietverti direktīvas I pielikuma 7. punktā. Tādējādi šiem projektiem pirms 
saskaņošanas jāveic ietekmes uz vidi novērtējums.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar direktīvas 3. pantu ekoloģiskajai ekspertīzei jānosaka, jāraksturo un 
jānovērtē noteiktā veidā, ņemot vērā katru atsevišķu gadījumu un saskaņā ar 4. līdz 11. pantu, 
projekta tiešā un netiešā ietekme uz virkni faktoru, jo īpaši uz kultūras mantojumu.

No lietas materiāliem izriet, ka lūgumraksta iesniedzējs ir vērsies dažādās administrācijās un 
iestādēs, pieprasot mainīt visbeidzot ieplānoto autoceļa atrašanās vietu, lai izvairītos no 
negatīvās ietekmes uz Cuartamentero teritorijas alām. Šķiet, ka alas atrodas uz lūgumraksta 
iesniedzējam piederoša zemes gabala, kas tiks atsavināts, lai uzbūvētu minēto Kantabrijas 
autoceļa posmu.

Jāatzīmē, ka pēc sūdzības 2005/4058 saņemšanas Komisija jau izskatīja lietu par autoceļa 
Unquera–Ljanesa projektu un Direktīvas 85/337/EEK piemērošanu. Tā kā netika konstatēts 
Kopienas vides tiesību aktu pārkāpums, 2005. gada decembrī Komisija lietu izbeidza.

Pēc citas sūdzības saņemšanas Komisija par šo projektu uzsāka nesenāku izmeklēšanu, kas arī 
tika izbeigta. Turklāt no lietas materiāliem izriet, ka autoceļa Unquera–Ljanesa projekts 
pašlaik vēl tiek izskatīts Spānijas tiesās (Audiencia Nacional).

Jāatzīmē, ka aptuveni 22 kilometrus garā autoceļa Unquera–Ljanesa projektam tika veikta 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Šī procedūra noslēdzās ar paziņojumu par ietekmi uz 
vidi (PIV), ko Vides ministrija pieņēma ar 2006. gada 25. janvāra lēmumu, kurš publicēts 
2006. gada 3. februārī valsts oficiālajā vēstnesī (BOE) Nr. 29 (4035.–4311. lpp.). PIV 
aprakstīts ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras rezultāts, tostarp apspriešanas ar 
attiecīgajām varas iestādēm un sabiedrību, dažādas izskatītās alternatīvas, kā arī pieņemtie 
pasākumi, lai novērstu vai samazinātu šā projekta ietekmi uz vidi.

Jāatzīmē, ka tā ir trešā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, jo projektam jau iepriekš 

                                               
1  Padomes 1985. gada 25. jūnija Direktīva 85/337/EEK, OV L 175, 5.7.1985.
2  Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/11/EK. OV L 73, 14.3.1997.
3  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/35/EK. OV L 156, 25.6.2003.
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veiktas divas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras (1993. gada 13. aprīļa un 1997. gada 
20. janvāra PIV), kas noveda pie jaunu alternatīvu izskatīšanas un piedāvāja risinājumus 
konstatētajām problēmām. Turklāt tas ir strīdīgs projekts, pret kuru jau ir celtas vairākas 
prasības un kas ir ticis izskatīts Spānijas tiesās.

No lietas izriet, ka ceļa projekta ietekme uz kultūras mantojumu, kā arī uz Natura 2000
teritorijām, kas var tikt ietekmētas, tika izskatīta projekta ietekmes uz vidi novērtējuma 
ietvaros. Tika iesaistītas vides un kultūras jomā kompetentās varas iestādes.

Secinājumi

Izpētot šo jautājumu, nevarēja secināt, ka būtu pārkāpti šajā gadījumā piemērojamie Kopienas 
tiesību akti vides jomā.”


