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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1400/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Gerhard 
Holzinger, par plānotā autoceļa Kanāriju salās vides ilgtspējību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz veikt vides ilgtspējības novērtējumu attiecībā uz plānoto 
autoceļu starp Santakrusa de la Palmu un Losljanosa de Aridani. Viņš uzskata, ka esošos ceļus 
varētu uzlabot, sasniedzot tādu pašu mērķi. Viņš arī uzskata, ka Reģionālo fondu piešķirtais 
finansējums īpaši nomaļiem reģioniem būtu jāpārvērtē, ietverot infrastruktūras projektu 
uzturēšanas izmaksas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 8. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz veikt vides ilgtspējības novērtējumu attiecībā uz plānoto 
autoceļu starp Santakrusa de la Palmu un Losljanosa de Aridani. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka esošos ceļus varētu uzlabot, sasniedzot tādu pašu mērķi. Viņš uzskata, ka 
Reģionālo fondu sniegtais finansiālais atbalsts attālākiem reģioniem ir izraisījis vairāku dabas 
teritoriju iznīcināšanu un ka labāk būtu to novirzīt esošo ceļu uzturēšanas izmaksu segšanai, 
nevis tikai atbalstīt jaunus infrastruktūras objektus.
Komisija pilnībā saprot lūgumraksta iesniedzēja bažas par to, ka, ņemot vērā Palmas salas 
teritorijas ierobežojumus, struktūrfondus vajadzēja vispirms novirzīt esošo infrastruktūras 
objektu ilgtspējības stiprināšanai. 
Šajā sakarībā Spānijas iestādes ir apstiprinājušas, ka jauna autoceļa būvniecības projektam 
Palmas salā netiks piešķirts Kopienas finansējums.



PE440.082/REV. 2/2 CM\829678LV.doc

LV

Līdz ar to lūgumraksta iesniedzēja uzdotais jautājums ietilpst Spānijas valsts un reģionālo 
iestāžu kompetencē.
Šis lūgumraksts neietilpst Komisijas atbildības jomā.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Kā Komisija paskaidrojusi jau iepriekš, lūgumraksta iesniedzēja izvirzītais jautājums par šī 
projekta finansēšanu ir Spānijas valsts un reģionālo iestāžu kompetencē.
Saistībā ar ES vides tiesību aktu piemērošanu jāatzīmē, ka grozītā Direktīva 85/337/EEK1

(zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma vai IVN direktīva) paredz IVN īstenošanu saistībā 
ar noteiktiem valsts un privātiem projektiem. IVN direktīvā ir nodalīti tā dēvētie I pielikuma 
projekti, saistībā ar kuriem IVN procedūra ir jāveic vienmēr, un II pielikuma projekti, 
attiecībā uz kuriem dalībvalstis nosaka, vai ir jāveic to ietekmes uz vidi novērtējums, katru 
gadījumu izskatot atsevišķi un/vai izmantojot valsts tiesību aktos, ar ko transponē direktīvu, 
noteiktos sliekšņus vai kritērijus.
Jāatzīmē, ka autoceļu un ātrgaitas šoseju projekti ir iekļauti direktīvas I pielikuma 7. punkta 
b) apakšpunktā un tādējādi IVN ir obligāts.
IVN procedūra nodrošina to, ka projektu ietekme uz vidi tiek noteikta un novērtēta, pirms 
kompetentā iestāde sniedz izstrādes atļauju. Sabiedrība var izteikt savu viedokli, un visas 
apspriedes ir jāņem vērā. Sabiedrība ir jāinformē arī par izstrādes atļaujas saturu.

Saskaņā ar pieejamo informāciju Palmas salas automaģistrāles projekta īstenošana atrodas tās 
pašā sākumposmā. Komisija uzskata, ka IVN procedūra būs piemērota, lai lūgumraksta 
iesniedzējs varētu izteikt savus apsvērumus un bažas saistībā ar projektu un piedāvāt 
iespējamās alternatīvas.

                                               
1 Direktīva 85/337/EEK (OV L 175, 05.07.1985.), kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK 
(OV L 073, 14.03.1997.), Direktīvu 2003/35/EK (OV L 156, 25.06.2003.) un 
Direktīvu 2009/31/EK (OV L 140, 05.06.2009.).


