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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1003/2005, ko asociācijas „Piekrastes iedzīvotāji pret 
Penagos šķērsojošo automaģistrāli” („Coordinadora Vecinal contra la Autovía 
por Penagos”) vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
José Manuel García Agudo un kam pievienoti pieci paraksti, par Kantabriju 
šķērsojošās automaģistrāles A8 posma būvniecību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji pauž satraukumu par automaģistrāles A8 („Autovía del Cantábrico”) 
būvniecības projektu, precīzāk — par autoceļa posma būvniecību, kurš plānā šķērso Penagos
pilsētu. Ieinteresētās personas uzsver, ka valdības, kuras viena otru nomainījušas, devušas 
priekšroku atšķirīgiem plāniem. Kaut arī ziemeļu variants ir jau gandrīz pabeigts, piekrišanu 
atgūst dienvidu varianta būvniecība, ko lūgumraksta iesniedzēji uzskata par nelietderīgu, jo 
galu galā tiktu būvēti divi paralēli ceļi. Turklāt Spānijas valdība 1993. gadā ir veikusi 
ietekmes uz vidi novērtējumu attiecībā uz šo projektu. Tomēr kopš tā laika situācija ir 
ievērojami mainījusies. Lūgumraksta iesniedzēji izsaka bažas par to, ka, iespējams, noticis 
pārkāpums attiecībā uz vairākām Kopienas direktīvām vides jomā. Šīs bažas galvenokārt 
attiecas uz mitrāju, kas saukts par La Llama. Viņi pieprasa apturēt projektu, kā arī veikt jaunu 
sabiedrības informēšanas kampaņu un jaunu ietekmes uz vidi novērtējumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 20. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 10. novembrī

Lūgumraksts
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Jose Manuel García Agudo 2005. gada 21. oktobrī nosūtīja lūgumrakstu Eiropas 
Parlamentam, paskaidrojot, ka Solares–Zurita posmā Kantabrijā (Spānijā) tiks būvēta 
automaģistrāle.

García kungs apgalvo, ka ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) veikts 1993. gadā, taču tajā 
nav novērtēta projekta ietekme uz dažiem dabas rezervātiem (Humedal de la Llama) un 
kultūras mantojuma elementiem. Turklāt viņš apgalvo, ka automaģistrāle atrodas pārāk tuvu 
atsevišķām pilsētas teritorijām.

Komisijas komentāri

Saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK1, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/11/EK2 un 
Direktīvu 2003/35/EK3, atsevišķiem projektiem ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums. 
Direktīvā (I pielikuma 7. punktā) ir noteikts, ka novērtējums vienmēr ir vajadzīgs autoceļiem, 
ātrgaitas šosejām un dažām citām transporta maģistrālēm.

García kungs apgalvo, ka ir veikts IVN un ka automaģistrāle tiks būvēta atbilstoši 
novērtējumā izvēlētajai alternatīvai. Taču, pamatojoties uz sniegto informāciju, šķiet, ka 
projekta novērtēšana vēl turpinās. Tāpēc nav skaidrs, vai minētais novērtējums ir pabeigts un 
vai jau ir piešķirta atļauja sākt automaģistrāles būvniecību.

Visbeidzot, saskaņā ar pieejamo informāciju projekta teritorija atrodas divu ar Padomes 
Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību4 noteiktu 
Kopienā nozīmīgu teritoriju — ES1300010 Río Pas un ES1300015 Río Miera — tuvumā. 
Tomēr, pamatojoties uz kodolīgo informāciju, ko sniedzis lūgumraksta iesniedzējs, nav 
iespējams noteikt, vai uz šo konkrēto gadījumu attiecas Padomes Direktīva 92/43/EEK.

Secinājumi

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju par automaģistrāles būvniecības 
projektu Kantabrijā, Komisija šajā posmā nevar konstatēt, ka būtu pārkāpti Kopienas tiesību 
akti. Ja lūgumraksta iesniedzējs sniegtu izsmeļošāku informāciju, kas ļautu Komisijai izvērtēt 
šos jautājumus saistībā ar iepriekšminētajām direktīvām, Komisija šo lietu varētu pārskatīt.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 21. septembrī

Pirmo paziņojumu par šo lūgumrakstu Komisija Eiropas Parlamentam iesniedza 2006. gada 
10. novembrī, secinot, ka, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nebija 
iespējams noteikt, vai uz šo konkrēto gadījumu attiecas Padomes Direktīva 92/43/EEK.

Lūgumraksta iesniedzējs nosūtīja Eiropas Parlamentam papildu informāciju, kas tika pārsūtīta 

                                               
1 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu 

projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, OV L 175, 5.7.1985.
2 Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/11/EK, ar kuru groza Direktīvu 85/337/EEK par 

dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, 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.
4 OV L 206, 22.7.1992.
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Komisijai kopā ar dokumentiem par plānoto darbu iespējamo ietekmi uz dabas vērtībām, 
tostarp Natura 2000 teritorijām. Pamatojoties uz šo informāciju, Komisija sagatavoja otru 
paziņojumu par šo lūgumrakstu.

Komisija uztur spēkā pirmajā paziņojumā iekļautās piezīmes attiecībā uz 
Direktīvu 85/337/EEK1, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/11/EK2 un 
Direktīvu 2003/35/EK3, par to, ka atsevišķiem projektiem ir jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums. Kā paskaidrots Komisijas 2006. gada 26. janvāra vēstulē lūgumraksta 
iesniedzējam, attiecībā uz automaģistrāles Solares–Zurita posmu ir veikts obligātais ietekmes 
uz vidi novērtējums un 1993. gada 28. jūnijā Spānijas iestādes šā novērtējuma rezultātus ir 
apstiprinājušas. Komisija pirms trīspadsmit gadiem novērtēto un apstiprināto projektu 
neuzskata par attiecīgo Kopienas vides tiesību aktu pārkāpumu.

Saistībā ar iespējamiem Padomes Direktīvas 92/43/EEK4 („Dzīvotņu direktīva”) 
pārkāpumiem ir jāņem vērā turpmāk minētais.

Saskaņā ar pieejamo informāciju projekta teritorija atrodas pārmitrās zemes tuvumā, kas 
pazīstama ar nosaukumu Laguna de la Llama, Penagos pašvaldības teritorijā. Šīs pārmitrās 
zemes teritorija nav nedz Kopienā nozīmīgas teritorijas daļa atbilstoši Padomes 
Direktīvai 92/43/EEK, nedz arī īpaši aizsargājama dabas teritorija atbilstoši Putnu direktīvai5.

Divas Kopienā nozīmīgas Natura 2000 teritorijas (KNT), attiecībā uz kurām būtu jāizvērtē 
automaģistrāles projekta iespējamā ietekme, ir ES1300010 Río Pas un ES1300015 Río Miera.

Piemērojot Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu, būtu jāveic automaģistrāles projekta 
ietekmes novērtējums vienai vai abām Natura 2000 teritorijām, ja tiek uzskatīts, ka tas 
atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem varētu būtiski ietekmēt šīs teritorijas.

Abas minētās Kopienā nozīmīgās teritorijas nodrošina aizsardzību nozīmīgiem piekrastes 
bioģeocenožu veidiem un ūdensdzīvniekiem. Projektētā automaģistrāle ir vērsta austrumu–
rietumu virzienā, taču abas Natura 2000 teritorijas, kas ir šauras un garas, ir vērstas dienvidu–
ziemeļu virzienā. Tāpēc nav pamata uzskatīt, ka automaģistrāles projekts būtiski ietekmēs abu 
minēto Natura 2000 teritoriju saglabāšanas vērtību.

                                               
1Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, OV L 175, 5.7.1985.
2Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/11/EK, ar kuru groza Direktīvu 85/337/EEK par 
dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, 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.
4 Padomes Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, 
OV L 206, 22.7.1992.
5 Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību, 
OV L 103, 25.4.1979.
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Pamatojoties uz jaunāko saņemto informāciju, nav pamata secināt, ka būtu pārkāpti ES tiesību 
akti.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā

Ņemot vērā papildu informāciju, ko sniedza gan lūgumraksta iesniedzējs, gan Parlamenta 
deputāti, pēc šīs lietas nesenas apspriešanas Lūgumrakstu komitejas sanāksmē Komisija 
nosūtīja Spānijas iestādēm vēstuli, pieprasot sniegt informāciju par to, vai šajā gadījumā ir 
nodrošināta atbilstība attiecīgajām EK vides tiesību aktu prasībām. Komisija jo īpaši ir lūgusi 
Spānijas iestādēm sniegt informāciju par to, kā tās ir nodrošinājušas veiktā IVN derīgumu, 
ņemot vērā iespējamās tiesisko un faktisko apstākļu izmaiņas.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šā pieprasījuma rezultātiem.

6. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret plānu, ko Spānijas varas iestādes visbeidzot izraudzījušās 
attiecībā uz projektu automaģistrālei Solares–Zurita posmā. Ir runa par automaģistrāles projekta 
Solares–Unquera posmu Kantabrijas autonomajā apgabalā, kas vienlaikus ir daļa no 
automaģistrāles A8, kura pazīstama kā Kantabrijas automaģistrāle (Autovía del Cantábrico), kas 
šķērsos visu Spānijas ziemeļu teritoriju.

Ar iepriekšējiem paziņojumiem Komisija informēja Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu 
komiteju par Kopienas tiesībām vides jomā, kas būtu piemērojamas šajā gadījumā.

Attiecībā uz Direktīvu 85/337/EEK1 (ietekmes uz vidi novērtējums) jāatklāj, ka saistībā ar 
automaģistrāles Solares–Unquera projektu ir veikta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra 
pirms tā apstiprināšanas, iesaistoties kompetentajām vides iestādēm. Katrā ziņā vides 
uzraudzības pasākumus paredzēts veikt projekta izpildes laikā.

Attiecībā uz Kopienas dabas aizsardzības direktīvām — Direktīvu 2009/147/EK2 (putni) un 
Direktīvu 92/43/EEK3 (dzīvotnes) — jāatzīmē, ka saskaņā ar pieejamo informāciju minētais 
projekts neradīs būtisku negatīvu ietekmi uz Natura 2000 tīklu.

Izpētot šo lietu, nevarēja secināt, ka būtu pārkāpti šajā gadījumā piemērojamie Kopienas 
tiesību akti vides jomā.  Tādēļ Komisija var vienīgi atkārtot jau iepriekšējos paziņojumos 
pausto secinājumu.

Vēl jāpiebilst, ka ar 2010. gada 16. aprīļa spriedumu Spānijas tiesa (Audiencia Nacional) ir 
noraidījusi prasību administratīvajā tiesā (Nr. 1016/2007), kas iesniegta pret automaģistrāles 
projektu Solares–Torrelavega Kantabrijas autonomajā apgabalā — Kantabrijas 
automaģistrāles posmu šajā daļā.  Šajā Spānijas tiesas spriedumā ir atsauce arī uz pasākumiem 
vides jomā, kas veikti šā ceļa projekta ietvaros.

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985.
2 OV L 20, 26.1.2010.
3 OV L 206, 22.7.1992.


