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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0367/2009, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgā Helena 
Isabel Coelho, par autoceļa Douro Litoral projektu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz autoceļa Douru Litoral projektu un norāda, ka ar to 
saistītā īpašumu piespiedu pārdošana Aguiar de Sousa (Porto) daudzējādi pārkāpj pašreizējos 
vides noteikumus, tostarp tos, kas attiecas uz dzeramā ūdens piesārņošanu un dzīvotņu 
iznīcināšanu. Tā kā lūgumraksta iesniedzēja jau ir nesekmīgi vērsusies Portugāles Vides 
ministrijā, viņa lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 18. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par autoceļa Douro Litoral projektu Norte reģionā 
Portugālē.

Lūgumraksta iesniedzēja uztraucas par to, ka šis projekts ietekmēs viņas īpašumu. Šķiet, ka 
viņai piespiedu kārtā atsavinātais zemes īpašums koncesionāra labā paredzēts automaģistrāles 
projekta 2 – A32/A41 īstenošanai Aguiar de Sousa, Paredesas pašvaldībā. Lūgumraksta 
iesniedzēja norāda, ka plānotais autoceļš negatīvi ietekmēs vidi, jo īpaši dzīvniekus, augus, 
lauksaimniecības zemes un ēkas. Viņa uzsver, ka ir pieejams cits alternatīvs risinājums, kas 
mazāk apdraudētu vidi un sociālo situāciju.
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Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisijas dienesti ir izskatījuši lūgumrakstā sniegto informāciju, izvērtējot to saistībā ar ES 
tiesību aktiem, kas varētu būt piemērojami šajā gadījumā.

Grozītajā Direktīvā 85/337/EEK1 (zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN 
direktīva), noteiktas prasības dažu sabiedrisku un privātu projektu IVN veikšanai. IVN 
direktīvā nodalīti tā saucamie I pielikuma projekti, kuriem vienmēr jāveic IVN procedūra, un 
II pielikuma projekti, attiecībā uz kuriem dalībvalstīm, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi 
un/vai atbilstīgi transponējošajos valsts tiesību aktos noteiktajiem sliekšņiem vai kritērijiem, 
jānosaka, vai projektam jāveic IVN.

Jānorāda, ka autoceļi iekļauti direktīvas I pielikuma 7. punkta b) apakšpunktā, un tāpēc šajā 
gadījumā IVN jāveic obligāti.

Ar IVN procedūru nodrošina, ka tiek noteikta un izvērtēta jebkāda projektu radītā ietekme uz 
vidi, pirms kompetentā iestāde izsniedz būvniecības atļauju.Sabiedrība var paust savu 
viedokli, un visi apspriešanas rezultāti ir jāņem vērā. Sabiedrība jāinformē arī par būvniecības 
atļaujas saturu.

Saskaņā ar pieejamo informāciju Douro Litoral projektā paredzēts galvaspilsētas Porto 
teritorijā pie Douru upes būvēt jaunu maksas autoceļu. Atbilstīgi projektēšanas, būvniecības, 
finansēšanas un ekspluatācijas līguma noteikumiem paredzēts izbūvēt 129 km garu ceļa 
posmu, no tiem 76,5 km būs maksas ceļš.

Šā projekta iniciators ir Valsts autoceļu infrastruktūras institūts (Instituto de Infra-estruturas 
Rodoviárias), kas atrodas Būvdarbu publiskā iepirkuma, transporta un sakaru ministrijas 
pakļautībā.Konkursā par koncesijas piešķiršanu uzvarēja konsorcijs „Auto-Estradas do Douro 
Litoral, S.A. (AEDL)”.

Ir svarīgi norādīt, ka no 2002. gada novembra līdz 2003. gada jūlijam autoceļa projektam tika 
veikta IVN procedūra, kas ietvēra arī sabiedriskās apspriešanas posmu, alternatīvu risinājumu 
analīzi, korektīvo un sanācijas pasākumu pieņemšanu utt.2003. gada jūlijā tika pieņemta IVN 
deklarācija (DIA) par lūgumrakstā minēto maršruta posmu.Atbilstīgi Portugāles tiesību aktos 
transponētajiem IVN direktīvas noteikumiem uzraudzības secinājumi un IVN noteiktie 
dažādie papildu pasākumi ir iekļauti RECAPE ziņojumā.

Ar RECAPE 2008. gada ziņojumu par šo projektu var iepazīties Portugāles Vides aģentūras 
(Agência Portuguesa do Ambiente) IVN procedūrām veltītajā tīmekļa vietnē.

Jāuzsver, ka projekta izvietojums un konkrēti alternatīvi risinājumi ir attiecīgās dalībvalsts 
kompetencē, kurai jānodrošina tā atbilstība ES tiesību aktiem.

                                               
1 Padomes Direktīva 85/337/EEK (OV L 175, 5.7.1985.), kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK (OV L 73, 
14.3.1997.), Direktīvu 2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003.) un Direktīvu 2009/31/EK (OV L 140, 5.6.2009.).
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Jāuzsver arī, ka par ES tiesību aktu pareizu īstenošanu vispirms atbild dalībvalstis. Saskaņā ar 
Līguma noteikumiem Komisija nav pilnvarota dalībvalstu iestāžu vietā veikt plānošanu un 
pieņemt lēmumus, piemēram, par šā autoceļa būvniecības atļaujas piešķiršanu.

Ņemot vērā minētos apstākļus, pēc pieejamās informācijas pārbaudes nevar konstatēt, ka šajā 
gadījumā būtu pārkāpti IVN direktīvas noteikumi.

Visbeidzot, attiecībā uz privātīpašuma atsavināšanu un atbilstīgas ekonomiskas 
kompensācijas noteikšanu jānorāda, ka šie jautājumi neattiecas uz ES tiesību aktu darbības 
jomu, tāpēc Komisijai nav tiesību iejaukties. Jautājumus, uz kuriem norāda lūgumraksta 
iesniedzēja, regulē attiecīgās dalībvalsts tiesību akti. Ja lūgumraksta iesniedzēja vēlas tos 
apstrīdēt, viņa var izmantot Portugāles valsts tiesību aktos paredzētos kompensācijas 
pasākumus.

Secinājumi

Pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisija šajā gadījumā nevar konstatēt jebkādus 
Kopienas vides tiesību aktu pārkāpumus.”


