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Lūgumrakstu komiteja

10.11.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0403/2010, ko „Foro de participación ciudadana de la agenda 
local 21 de Oliva” (Olivas vietējā Agenda 21 iedzīvotāju rīcības grupa) vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais Joan Baptista Orquín Caselles, par plānoto 
elektrokabeli starp Gandju un Veheru

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret plānotā elektrības kabeļa starp Gandjas un Veheras 
pilsētām Olivas pašvaldībā maršrutu un apgalvo, ka kabelis būtu jāierīko pazemē un jāmaina 
tā maršruts, ņemot vērā tā ietekmi uz ainavu, vidi, tūrismu un veselību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 12. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

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

Grozītajā Direktīvā 85/337/EEK1 (zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva vai IVN 
direktīva) noteiktas prasības dažu sabiedrisku un privātu projektu IVN veikšanai. IVN 
                                               
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.).
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direktīva izšķir starp tā sauktajiem I pielikuma projektiem, kas vienmēr jāpakļauj IVN 
procedūrai, un II pielikuma projektiem, kad dalībvalstis, veicot konkrētu gadījumu pārbaudi 
un/vai piemērojot robežvērtības vai kritērijus, kas izklāstīti valsts transpozīcijas tiesību aktos, 
nosaka, vai projektam jāveic IVN.

Jāatzīmē, ka Direktīvas I pielikuma 20. punktā ir iekļauta „tādu elektroenerģijas gaisvadu 
līniju būve, kuru spriegums ir 220 kV vai lielāks un kuru garums pārsniedz 15 km”, un tādēļ 
obligāti ir jāveic IVN.

Pirms kompetentā iestāde izsniedz attīstības saskaņošanas atļauju, IVN procedūrā nosaka un 
novērtē projektu radīto ietekmi uz vidi. Sabiedrība var paust savu viedokli, un visi 
apspriešanas rezultāti ir jāņem vērā. Sabiedrība jāinformē arī par attīstības saskaņošanas 
saturu.

Attiecībā uz ES dabas aizsardzības direktīvām (Putnu direktīva 2009/147/EK1 un Dzīvotņu 
direktīva 92/43/EEK2) jāatzīmē, ka tās būtu piemērojamas, ja attiecīgajam projektam varētu 
būt ievērojama ietekme uz kādu Natura 2000 teritoriju. Šādā gadījumā IVN procedūra var būt 
noderīgs instruments, lai nodrošinātu Dzīvotņu direktīvas 6. panta prasību un aizsardzības 
pasākumu piemērošanu.

Komisija var iejaukties vienīgi tad, ja ir konstatēts ES tiesību aktu pārkāpums. Ņemot vērā 
pieejamo informāciju, šķiet, ka šis projekts ir sagatavošanas stadijā. Tādēļ šobrīd nav iemesla 
uzskatīt, ka attiecīgie ES tiesību aktu noteikumi netiks pareizi piemēroti.

Visbeidzot, Komisija vēlas uzsvērt, ka par ES tiesību aktu pareizu īstenošanu ir atbildīgas 
galvenokārt dalībvalstis. Līgums nedod Komisijai pilnvaras aizstāt dalībvalstu iestādes to 
lēmumu pieņemšanā, piemēram, par šā projekta apstiprināšanu. Turklāt Komisija vēlas 
uzsvērt, ka par projekta plānojumu un alternatīvu izvēli ir atbildīgas attiecīgās dalībvalstis.

Secinājumi

Šajos apstākļos ES tiesību aktu pārkāpumu nav iespējams konstatēt. Tādēļ Komisija uzskata, 
ka šobrīd nekāda turpmāka rīcība nav nepieciešama.

                                               
1  OV L 20, 26.01.2010.
2  OV L 206, 22.07.1992.


