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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1593/2009, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais 
Metodie Nicoară, par problēmām attiecībā uz Karanbešas apvedceļam 
noteikto maršrutu, kas ir plānoto uzlabošanas darbu daļa uz DN6 ceļa starp 
Drobetu Turnuseverinu un Lugožu Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē maršrutu, kuru Rumānijas iestādes noteikušas Karansebešas 
apvedceļam Bukinas teritorijā saistībā ar plānotajiem uzlabojumiem DN6 ceļam starp Drobetu 
Turnuseverinu un Lugožu. Viņš norāda, ka viens plānotā ceļa kilometrs šķērsos aramzemi, 
kas atrodas tuvu pie apbūvētas teritorijas, un ka noteiktais variants nav vislabākais, jo nav 
ņemts vērā esošais ceļu tīkls un plānotais Aradas–Bukarestes autoceļš. Lūgumraksta 
iesniedzējs arī norāda, ka plānotais maršruts mazinās attiecīgās aramzemes potenciālu, un 
uzskata, ka kompensācija par sabiedrības interesēs atsavināto īpašumu ir smieklīgi maza 
(EUR 10 par kvadrātmetru). Tāpēc viņš lūdz Eiropas Parlamentu sazināties ar Rumānijas 
iestādēm, lai tās veiktu iespējamo variantu rūpīgu novērtējumu ar nolūku labot situāciju, 
ņemot vērā, ka plānotajiem uzlabošanas darbiem uz DN6 ceļa ir piešķirts Kopienas 
finansējums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 15. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par Rumānijas valsts autoceļa (VA) Nr. 6 plašākā 
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atjaunošanas projektā iekļauto plānoto Karansebešas apvedceļa maršrutu.
Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret to, ka šā autoceļa projekts ietekmēs vairākus īpašumus, 
kas atrodas Bukinas pašvaldības piešķirtajā celtniecības zonā. Šķiet, ka apvedceļa 
savienojuma ar autoceļu VA 6 vajadzībām projekta attīstītāja (Rumānijas Automaģistrāļu un 
valsts autoceļu valsts sabiedrība S.A.) labā ir paredzēts obligāti iepirkt Bukinas pašvaldības 
teritorijā atrodošos zemes gabalus. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka paredzētais autoceļš 
ievērojami mazinās zemes vērtību, turpretī noteiktā kompensācija par īpašuma atsavināšanu ir 
uzskatāma par ļoti zemu. Viņš uzsver, ka ir pieejamas citas alternatīvas iespējas, kas nodarītu 
mazāku sociālo kaitējumu (esošais autoceļš, kas varētu savienot VA 6 ar plānoto apvedceļu).

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija ir izskatījusi lūgumraksta sniedzēja norādīto informāciju no piemērojamo ES tiesību 
aktu viedokļa.

Padomes Direktīvā 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu1, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/11/EK2 un Direktīvu 2003/35/EK 3

(IVN direktīva), noteikts, ka projektiem, kuriem var būt būtiska ietekme uz vidi, cita starpā to 
rakstura, izmēra vai atrašanās vietas dēļ, veic ietekmes uz vidi novērtējumu [2. panta 
1. punkts]. IVN direktīvā ir nodalīti tā dēvētie „I pielikuma projekti”, saistībā ar kuriem IVN 
procedūra ir jāveic vienmēr, un „II pielikuma projekti”, kad dalībvalstis nosaka, vai projekts 
varētu būtiski ietekmēt vidi. To var noteikt, izskatot katru gadījumu atsevišķi, nosakot sliekšņus 
vai kritērijus vai apvienojot abas minētās metodes, ievērojot direktīvas III pielikumā minētos 
attiecīgos atlases kritērijus.
Autoceļiem piemēro IVN direktīvā noteikto kārtību. Tāpēc IVN obligāti jāveic:

 automaģistrāļu un ātrgaitas šoseju būvei — I pielikuma 7. punkta b) apakšpunkts; un 
 jauna četru joslu ceļa būvei vai esošu divu vai mazāk joslu ceļu joslu pārdalīšanai un/vai ceļu 

paplašināšanai tā, lai nodrošinātu četras vai vairāk joslas, ja šāds jauns ceļš vai pārgrupēta 
un/vai paplašināta ceļa daļa ir 10 km vai vairāk nepārtrauktā garumā — I pielikuma 7. punkta 
c) apakšpunkts.

Citiem direktīvas I pielikumā neminētiem autoceļu projektiem piemēro II pielikuma 
10. punkta e) apakšpunktu „Autoceļu būve” (I pielikumā neiekļautie projekti). Pamatojoties 
uz iepriekšminēto, attiecībā uz II pielikumā iekļautiem projektiem dalībvalstis pārbauda, vai 
attiecīgie projekti varētu būtiski ietekmēt vidi; tādā gadījumā jāveic IVN.
Ja tiek veikts IVN, jārīko apspriešanās ar sabiedrību, vides un citām iestādēm. Pieņemot 
lēmumu par attīstības saskaņošanu, jāņem vērā minēto apspriežu rezultāti, kā arī informācija, 
ko IVN procedūras gaitā kompetentajām varas iestādēm sniedzis attīstītājs. Visbeidzot, 
lēmums par attīstības saskaņošanu vai nesaskaņošanu ir jāpaziņo sabiedrībai.
Komisija uzskata, ka lēmums par autoceļa maršruta izvēli jāpieņem pēc IVN procedūras 
pabeigšanas. Šai procedūrai jāpalīdz kompetentajām iestādēm pieņemt visobjektīvāko un 
                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
2 OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.
3 OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.
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pārredzamāko lēmumu par ierosināto autoceļa projektu.
Drobetas Turnuseverinas–Lugožas Rumānijas valsts autoceļa Nr. 6 posma (Krajovas–Lugožas 
2. kārta), kas atrodas Oltenijā un Banatā, atjaunošanas projektu, ietverot arī Karansebešas
apvedceļu, finansē bijusī ISPA programma (tagad — Kohēzijas fonds). Šajā projektā 
paredzēts uzlabot autoceļu aptuveni 163 km garumā un uzbūvēt 31 km garu jaunu posmu. Šā 
projekta attīstītājs ir Transporta un infrastruktūras ministrijas pakļautībā esošā Rumānijas 
Automaģistrāļu un valsts autoceļu valsts sabiedrība S.A. 
Ir svarīgi norādīt, ka šim projektam no 2006. gada oktobra līdz 2007. gada novembrim ir 
veikta IVN procedūra, tostarp — apspriešanās ar sabiedrību posms. IVN atļauja minētā 
maršruta posmam tika izdota 2007. gada novembrī. 

Jāuzsver, ka par projekta konfigurāciju un īpašu alternatīvu izvēli joprojām atbild attiecīgā 
dalībvalsts, kurai ir jānodrošina ES tiesību aktu ievērošana.

Ir arī jāuzsver, ka par ES tiesību aktu pareizu īstenošanu atbild galvenokārt dalībvalstis. 
Līgumā Komisija nav pilnvarota dalībvalstu iestāžu vietā veikt plānošanu un pieņemt 
lēmumus, piemēram, par šā projekta apstiprināšanu.

Secinājumi

Pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisija šajā gadījumā nevar konstatēt IVN direktīvas 
pārkāpumus. Ja lūgumraksta iesniedzēji sniegtu jaunu un pilnīgāku informāciju un būtiskus 
pierādījumus par iespējamu neatbilstību ES tiesību aktiem, kas ļautu Komisijai izvērtēt 
juridiskos aspektus saistībā ar minētajām direktīvām, Komisija apsvērtu iespēju turpināt šīs 
lietas izmeklēšanu.
Visbeidzot jānorāda, ka jautājumi par privātīpašuma atsavināšanu un atbilstīgas ekonomiskās 
kompensācijas noteikšanu nav iekļauti ES tiesību aktu darbības jomā, tāpēc Komisijai nav 
tiesību iejaukties. Lūgumraksta iesniedzēja šajā saistībā izvirzītie jautājumi iekļauti attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktu darbības jomā un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 1. protokolā. Ja 
lūgumraksta iesniedzējs vēlas tos apstrīdēt, viņš var izmantot Rumānijas tiesību aktos 
paredzētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus.


