
CM\838921LV.doc PE428.050/REVv01-00

LV Ārējais tulkojums LV
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Lūgumrakstu komiteja

10.11.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1449/2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Isaac 
Dominguez Santos, par Palencia–Leon ātrgaitas dzelzceļa sliežu būvdarbu 
kaitīgo ietekmi uz Grajal de Campos (Leona) teritoriju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka plānotajam Palencia–Leon ātrgaitas dzelzceļam būs ļoti 
kaitīga ietekme uz Grajal de Campos (Leona) teritoriju. Lūgumraksta iesniedzējs informē, ka 
dzelzceļš paredzēts caur dzīvojamo kompleksu ar īpašu māksliniecisko un vēsturisko vērtību, 
kas ļāvusi Grajal de Campos kļūt par kultūras nozīmes teritoriju. Lūgumraksta iesniedzējs 
kritizē atbildīgo varas iestāžu bezdarbību, kuras tā vietā, lai nodrošinātu Grajal de Campos
viendabīguma aizsardzību, apstiprināja piedāvāto maršrutu. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu 
izskatīt šo jautājumu, jo projekts tiks līdzfinansēts no ES fondu līdzekļiem. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 10. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs, kas iebilst pret dzelzceļa būvniecības projektu, min Ietekmes uz vidi 
novērtējuma direktīvu. Šajā gadījumā lūgumraksta iesniedzējs ir mazāk noraizējies par 
iespējamo ietekmi uz apkārtnes dabiskajām vides vērtībām, bet vairāk — par ietekmi uz tās 
vēsturiskā un kultūras mantojuma vērtību. 

Komisijas dienesti ir izskatījuši lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, izvērtējot to 
attiecībā uz Eiropas Kopienas tiesību aktiem, kas piemērojami šajā gadījumā.
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Direktīvā 85/337/EEK 1, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK 2 un Direktīvu 2003/35/EK 3

(zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva vai IVN direktīva), atrodami noteikumi 
par dažu sabiedrisku un privātu projektu IVN veikšanu.

IVN direktīvā nodalīti tā saucamie I pielikuma projekti, kam 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 par projektu jāveic IVN. Ātrgaitas dzelzceļa projekti ir ietverti direktīvas 
I pielikuma 7. punkta a) apakšpunktā, un tādējādi IVN ir obligāts.

IVN procedūra nodrošina, ka projektu radītās sekas uz vidi ir noteiktas un novērtētas, pirms 
kompetentā varas iestāde izsniedz atļauju (zināma kā attīstības saskaņošana). Sabiedriskās un 
vides iestādes var sniegt savu atzinumu, un visi apspriežu rezultāti ir jāņem vērā. Pēc tam 
jāinformē sabiedrība par attīstības saskaņošanas saturu.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar IVN direktīvas 3. pantu kultūras mantojums ir viens no tiem 
faktoriem, kas noteiktā veidā jānosaka, jāraksturo un jānovērtē ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūrā.

Lai uzzinātu detalizētu lietas izklāstu un izmeklētu lūgumrakstā minētos jautājumus, 
Komisijas dienesti Spānijas varas iestādēm ir nosūtījuši vēstuli, kurā lūdz informāciju 
attiecībā uz atbilstību attiecīgajām prasībām saskaņā ar EK vides tiesību aktiem.

Komisija ir lūgusi informāciju kompetentajām Spānijas varas iestādēm attiecībā uz atbilstību 
attiecīgajām prasībām saskaņā ar EK vides tiesību aktiem šajā lietā. Jo īpaši Komisija ir 
jautājusi Spānijas varas iestādēm, kā tās ir piemērojušas IVN direktīvas noteikumus.

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

Iepriekšējā paziņojumā Komisija informēja Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteju par 
tām Kopienas tiesībām vides jomā, kas ir piemērojamas šajā gadījumā, īpaši par 
pienākumiem, kuri izriet no Direktīvas 85/337/EEK (ietekmes uz vidi novērtējums) 4. 
Jāatzīmē, ka saskaņā ar Direktīvas 85/337/EEK 3. panta nosacījumiem ekoloģiskajai ekspertīzei 
noteiktā veidā, ņemot vērā katru atsevišķu gadījumu, jānosaka, jāraksturo un jānovērtē projekta 
tiešā un netiešā ietekme uz virkni faktoru, tostarp kultūras mantojumu.

Jāatzīmē, ka Spānijas varas iestādes ir iepazīstinājušas ar Kopienas finansējuma pieprasījumu 
Lielā Projekta „Línea de Alta Velocidad (AVE) Venta de Baños-Palencia-León. Plataforma 
Fase I” atbalstam Rīcības programmas ERAF Castilla y León 2007.–2013. gadam ietvaros. 
Rezumējot, ir runa par ātrgaitas dzelzceļa (AVE) līnijas projektu starp Madridi un Spānijas 
ziemeļu un ziemeļrietumu daļu kā pagarinājumu dzelzceļa līnijai Madride–Valladolid, kas jau 
darbojas.
                                               
1  OV L 175, 5.7.1985.
2  OV L 073, 14.3.1997.
3  OV L 156, 25.6.2003.
4 OV L 175, 5.7.1985.
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Komisija ir pārbaudījusi lūgumraksta iesniedzēja sniegtos argumentus un informāciju saistībā 
ar minēto projektu no tādu Kopienas tiesību viedokļa vides jomā, ko varētu piemērot šajā 
gadījumā, ņemot vērā arī visu pieejamo informāciju par šo tematu, īpaši saistībā ar jautājumu 
par Kopienas finansējumu ERAF šim lielajam projektam.

Attiecībā uz Direktīvu 85/337/EEK, ko g r o z a  ar Direktīvu 97/11/EK 1 un 
Direktīvu 2003/35/EK 2, jāatzīmē, ka saistībā ar šo projektu, kuru atbalsta valsts uzņēmums 
„Administrador de Infraestructuras Ferroviarias” (ADIF), tikusi veikta ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūra. Šī procedūra beidzās ar paziņojumu par ietekmi uz vidi (PIV), ko 
Vides ministrija pieņēma ar 2007. gada 30. janvāra lēmumu, kurš publicēts 2007. gada 
2. marta valsts oficiālajā vēstnesī (BOE) Nr. 53 (9093.–9098. lpp.). Šī ietekmes uz vidi 
procedūra šķiet pietiekama, lai sekmīgi noteiktu un novērtētu šā projekta ietekmi uz vidi, kā 
arī veiktu nepieciešamos pasākumus iepriekšminētās ietekmes novēršanai vai samazināšanai.

Raugoties no dabas aizsardzības direktīvu viedokļa — Direktīva 2009/147/EK 3 (putni) un 
Direktīva 92/43/EEK 4 (dzīvotnes), Spānijas varas iestādes ir uzrādījušas „Natura 2000
sertifikātu”, ko 2008. gada 18. aprīlī izsniegusi kompetentā Natura 2000 tīkla aizsardzības 
iestāde (Castilla y León autonomā apgabala Vides departamenta Dabiskās vides 
ģenerāldirektorāts). Saskaņā ar sertifikātu pēc veiktā novērtējuma un pieņemtajiem 
pasākumiem šim projektam nebūs būtiskas negatīvas ietekmes uz Natura 2000 tīklu. Patiesībā 
šā projekta darbi neatrodas nevienas Natura 2000 teritorijas iekšpusē, tomēr trīs šādas 
teritorijas atrodas tuvu izvēlētajam maršrutam.

Jāatzīmē, ka šā projekta paziņojums par ietekmi uz vidi (PIV) ietver arī novērtējumu par 
kultūras mantojumu, ko, iespējams, varētu ietekmēt minētais dzelzceļa projekts. Rezumējums 
par šo jautājumu ietverts 9097. lappusē, un tajā, piemēram, īpaši minēta ietekme uz Convento del 
Carmen, Ermita de Perales vai Camino de Santiago. Tādējādi PIV paredz ainavas integrācijas 
pasākumus, pasākumus aizsardzībai pret troksni, pētījumus un arheoloģisko uzraudzību u. c. 
Ziņojuma projektā, kas iekļauts Kopienas finansējuma pieprasījuma veidlapas pielikumos, 
ietverta arī atsauce uz šajā ziņā paredzētajiem pasākumiem.

Pēc šā lūgumraksta izskatīšanas Komisija nosūtīja vēstuli Spānijas varas iestādēm, lai lūgtu to 
specifiskos komentārus par lūgumraksta iesniedzēja minētajiem faktiem, kā arī papildu 
informāciju par PIV izteikto prasību saistībā ar kultūras mantojuma uzraudzību projekta 
izpildes laikā.

Atbildot uz šo informācijas pieprasījumu, Spānijas varas iestādes nosūtīja Castilla y León
kultūras mantojuma komitejas 2010. gada 16. martā izdotu piekrišanu, kurā tā savas 
kompetences ietvaros izsniedz atļauju minētajam dzelzceļa projektam, uzskatot, ka 
izraudzītais maršruts un apstiprinātais projekts neapdraud Leonas provinces vēsturiskās 
teritorijas Grajal de Campos kultūras vērtības.

                                               
1 OV L 73, 14.3.1997.
2 OV L 156, 25.6.2003.
3 OV L 20, 26.1.2010.
4 OV L 206, 22.7.1992.
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Turklāt Spānijas varas iestādes nosūtīja specifisku ziņojumu, ko izstrādājis projekta atbalstītājs 
(valsts uzņēmums ADIF), saistībā ar projekta iespējamo ietekmi uz kultūras mantojumu un 
dažādiem šajā ziņā pieņemtajiem pasākumiem, īpaši attiecībā uz posmu Palencia–Leona. Ir runa 
par ļoti vispusīgu ziņojumu, ko Komisija uzskata par apmierinošu un pietiekamu atbildi.

Visbeidzot, izpētot šo jautājumu, nevarēja secināt, ka būtu pārkāpti šajā gadījumā piemērojamie
Kopienas tiesību akti vides jomā.


