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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Lūgumraksts Nr. 0504/2004, ko iesniegusi Spānijas valstspiederīgā Inés Sabanés Nadal
Madrid Municipal Izquierda Unida vārdā, par paredzēto darbu uz M30 automaģistrāles 
Madridē ietekmi uz vidi.

Lūgumraksts Nr. 0788/2005, ko iesniedzis Spānijas valstspiederīgais Belen Gómez 
Alfonso „Afectados Nudo Sur” vārdā, par Madrides M30 automaģistrāles ietekmi uz vidi

Lūgumraksts Nr. 0838/2005, ko iesniedzis Spānijas valstspiederīgais Samuel Martin-Sosa 
Rodriguez organizācijas „Ekologi darbībā” vārdā, par plānotajiem darbiem uz 
automaģistrāles M30 Madridē.

1. Lūgumraksta Nr. 0504/2004 kopsavilkums

Atsaucoties uz plānotajiem darbiem uz Madrides M30 automaģistrāles, apgabalā, kas ir ļoti 
jutīgs vides jomā, lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Madrides iestādes lūgušas izņēmuma 
kārtā nepiemērot Padomes Direktīvas 97/11/EK noteikumus, ar kuru groza Direktīvu 
85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu 
un aicina Eiropas Parlamentu veikt izmeklēšanu, vai šāda veida, apjoma un izvietojuma 
projektiem attiecīgo direktīvu var nepiemērot un vai Komisija ir iepriekš saņēmusi pietiekamu 
informāciju, lai pamatotu pieprasījumu nepiemērot attiecīgos noteikumus.

Lūgumraksta Nr. 0788/2005 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka bažas par darbu apjomu un veidu uz M30 maģistrāles, kas 
šķērso vides jutīgu Madrides apgabalu, par to, cik lielu ietekmi uz vidi un vietējiem 
iedzīvotājiem tas varētu atstāt, kā arī par to, ka nav notikusi iepriekšēja apspriešanās ar 
iesaistītajām personām. Lūgumraksta iesniedzējs argumentē, ka projekts pārkāpj ES vides 
noteikumus, un tādēļ viņš vēršas pēc palīdzības Eiropas Parlamentā.
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Lūgumraksta Nr. 0838/2005 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka bažas par plānoto darbu uz Madrides M30 automaģistrāles 
ietekmi uz vides ziņā jutīgu apgabalu Madridē, norādot, ka municipālās iestādes lūgušas 
atbrīvojumu no Padomes Direktīvas 97/11/EK noteikumiem, ar kuru groza Direktīvu 
85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu 
un aicina Eiropas Parlamentu veikt izmeklēšanu, vai atbrīvojums varētu būt pieļaujams kā 
vispārpieņemts princips šāda veida, apjoma un izvietojuma projektiem un vai Komisijai ir 
sniegta pietiekama iepriekšēja informācija, kas pamato prasību par atbrīvojumu saskaņā ar 
direktīvu.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0504/2004 atzīts par pieņemamu 2004. 24. novembrī.
Lūgumraksts Nr. 0788/2005 atzīts par pieņemamu 2005. gada 21. decembrī.
Lūgumraksts Nr. 0838/2005 atzīts par pieņemamu 2006. gada 26. janvārī.

No Komisijas pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu

3. Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 0504/2004, kas saņemta 2005. gada 30. martā.

Šī lūgumraksta mērķis ir ziņot par Spānijas iestāžu iespējami nepareizu Padomes Direktīvas 
85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu novērtējumu uz vidi veikšanu, kas 
grozīta ar Padomes Direktīvu 97/11/EK2, piemērošanu attiecībā uz projektu par autostrādes
M-30 pārbūvi Madridē.

Patiešām, neraugoties uz projekta apmēriem, gaidāmo rezonansi un budžetu, kompetentās 
iestādes nolēmušas atļaut projekta īstenošanu, neveicot ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūru saskaņā ar iepriekš minētās direktīvas noteikumiem. Lūgumraksta iesniedzējs 
pieprasa veikt oficiālu ietekmes uz vidi novērtējumu, lai rūpīgi izvērtētu šī projekta ietekmi uz
vidi un tuvējiem apgabaliem un lai vietējie iedzīvotāji iesaistītos jautājuma risināšanā.

Komisijai jau tika lūgts sniegt atbildi uz rakstisko jautājumu Nr. P-0494/04, kas arī attiecas uz 
M-30 autostrādes pārbūves projektu — loka autostrādes izveidošanu ap Madrides pilsētu.
Papildus rakstiskā jautājuma izskatīšanai Komisija sāka savu izmeklēšanu lietā ar 
Nr. 2004/2080. Veicot lietas izmeklēšanu, Komisija ir nosūtījusi vēstuli Spānijas iestādēm ar 
prasību komentēt EP deputātu apgalvojumus, kā arī Direktīvas 85/337/EEK piemērošanu 
izskatāmajā lietā.

Spānijas iestādes jau ir sniegušas atbildi, atsūtot ziņojumus ar atzinumiem no trim 
atbildīgajām iestādēm — Madrides pilsētas padomes (projekta iniciatore), Madrides 
autonomās kopienas (kompetentā vides organizācija) un Taho hidrogrāfijas savienība (Vides 
ministrijas iestāde, kas atbildīga par ūdens sateces baseiniem sakarā ar iespējamo ietekmi uz 
Manzanares upi).

Komisija ir veikusi Spānijas iestāžu atbildes iepriekšēju izmeklēšanu un sarīkojusi tehnisko 
                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
2 OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
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sanāksmi kopā ar Spānijas iestāžu pārstāvjiem. Spānijas iestādes norādīja, ka minētā 
autostrāde ir pilsētas nozīmes ceļš, un apsolīja iesniegt papildu informāciju, lai uzskatāmi 
parādītu, kādas darbības veiktas saistībā ar projektu.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par izmeklēšanas gaitu šajā lietā.

4. Komisijas papildu atbilde uz lūgumrakstiem Nr. 0504/2004, 0788/2005 un 
0838/2005, kas saņemta 2006. gada 30. augustā.

Kā norādīts, Komisija nolēmusi izmeklēt visas sūdzības, Parlamenta jautājumus un 
lūgumrakstus saistībā ar plānotajiem darbiem uz M30 ātrgaitas automaģistrāles attiecībā uz 
lietu Nr. 2004/2080.

Pēc lietas izmeklēšanas komiteja 2006. gada 4. aprīļa sanāksmē nolēma attiecībā uz 
pārkāpumu procedūrām nosūtīt oficiālu vēstuli Spānijas Karalistei saskaņā ar EK līguma 
226. pantu

Ņemot vērā patlaban pieejamo informāciju, Komisija uzskata, ka Spānijas Karaliste nav 
izpildījusi saistības saskaņā ar 1985. gada 27. jūnija Padomes Direktīvu 85/337/EEK par 
ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu dažiem sabiedriskiem un privātiem projektiem, kas 
grozīta ar 1997. gada 3. marta Padomes Direktīvu 97/11/EK, un nav veikusi vides 
novērtējumu pirms atļaujas izsniegšanas plānotajiem darbiem uz M30 apvedceļa 
automaģistrāles jeb ātrgaitas automaģistrāles un pilsētas attīstības palīgdarbiem, tostarp tiem, 
kas tiek veikti Madridē.

Komisija uzskata, ka saskaņā ar šīs direktīvas nosacījumiem nepieciešama oficiāla vides 
novērtēšanas procedūra attiecībā uz apjomīgo projektu, kuru uzsākusi Madrides pašvaldība un 
kurš ir viens no lielākajiem šāda veida projektiem Eiropā ar kopējo sākuma budžetu 4 
miljardu eiro apmērā. Tā vietā projekts tika sadalīts 19 mazākos projektos, kuru ietekme uz 
vidi nav visaptveroši un precīzi novērtēta. Komisijas viedoklis ir apstiprināts ar Eiropas 
Kopienu Tiesas 2006. gada 16. marta spriedumu lietā C–332/04 saistībā ar citu pārkāpuma 
procedūru, nolemjot, ka Spānija nav pareizi transponējusi Direktīvu 85/377/EEK, kas grozīta 
ar Direktīvu 97/11/EK attiecībā uz pilsētas attīstības projektiem.

Kaut gan Komisija neapšauba ne projekta nepieciešamību, ne arī tā svarīgo nozīmi Madrides 
pilsētai, un tai nav iebildumu pret plānošanu bez Komisijas ziņas, tomēr Ietekmes uz vidi 
novērtējuma direktīvas noteikumi ir jāievēro. 2006. gada 10. aprīlī Komisija attiecīgi nosūtīja 
oficiālu paziņojuma vēstuli Spānijas Karalistei.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par turpmākiem notikumiem lietas izmeklēšanas 
gaitā.

5. Komisijas papildu atbilde uz lūgumrakstu Nr. 0504/2004, 0788/2005 un 0838/2005, 
kas saņemta 2007. gada 25. janvārī

Komisija 2006. gada aprīlī sagatavoja oficiālu paziņojuma vēstuli attiecībā uz pārkāpumu 
procedūru 2004/2080 par M-30 apvedceļa projektu Madridē, jo daži Ietekmes uz vidi 
novērtējuma direktīvas noteikumi nav ievēroti attiecībā uz šo projektu.
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Kopumā projekts sadalīts vairākos mazākos projektos, kuriem nav veikts vispārējs ietekmes 
uz vidi novērtējums Tikai dažiem no mazākajiem projektiem veiktas līdzvērtīgas procedūras, 
dažiem tās nav veiktas vispār. Daži projekti vēl jāievieš, bet citi jau ir pabeigti.

Komisija izvērtēja Spānijas Karalistes 2006. gada jūlija atbildes vēstuli. Īsi sakot, atbildē 
paskaidrots, ka direktīvas pārkāpums šajā projektā saistīts ar Spānijas vides ietekmes 
novērtējuma tiesību aktu neatbilstību, nevis ar tīšu vēlmi nepakļauties [tas tika aizrādīts 
atsevišķā pārkāpuma novēršanas procedūrā (2001/2210), kas noslēdzās ar Eiropas Kopienu 
Tiesas 2006. gada 16. marta nolēmumu lietā C–332/04]. Spānijas iestādes skaidro, ka tās ir 
gatavas uzsākt pilnīgu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru atlikušajiem projektiem un 
veikt papildu seku mazināšanas un kompensācijas pasākumus attiecībā uz jau pabeigtajiem 
projektiem.

Spānijas iestāžu nostāja pilnībā atbilst nostājai, kas pausta apstākļu noskaidrošanas ziņojumā, 
ko Madridē veica Lūgumrakstu komiteja saistībā ar lūgumrakstu izmeklēšanu.

Komisija pašlaik gaida papildu atbildi no Spānijas iestādēm.

6. Komisijas papildu atbilde uz lūgumrakstu Nr. 0504/2004, 0788/2005 un 0838/2005, 
kas saņemta 2007. gada 1. jūnijā.

Kā paskaidrots iepriekšējos paziņojumos, kas saistīti ar minētajiem lūgumrakstiem, Komisija 
2006. gada aprīlī sagatavoja oficiālu paziņojuma vēstuli par M-30 apvedceļa projektu 
Madridē, jo daži Direktīvas 85/337/EEK par ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu dažiem 
sabiedriskiem un privātiem projektiem1, kas grozīta ar Padomes 1997. gada 3. marta Direktīvu 
97/11/EK2, šķiet nav ievēroti attiecībā uz šo projektu.

Spānijas iestādes atbildēja uz šo oficiālo paziņojuma vēstuli 2006. gada jūlijā, norādot, ka tās 
esot gatavas ņemt vērā Komisijas norādījumus pārtraukt un izbeigt pārkāpumu.

Apmaiņa ar vēstulēm starp Komisijas dienestiem un Spānijas iestādēm, kas notika 2006. gada 
beigās, ar mērķi konstatēt, kas ir jādara, lai, cik vien tas iespējams, izlabotu Spānijas iestāžu 
pieļauto iepriekš minēto direktīvu pārkāpumu sekas.

Visbeidzot, Spānijas iestādes ir piekritušas īstenot pasākumus, lai novērstu pārkāpuma sekas.
Tās Komisijas dienestiem ir iesniegušas grafiku šādu pasākumu īstenošanai un piekrita sniegt 
regulāru informāciju par progresu, kas panākts attiecībā uz šādu pasākumu īstenošanu. Šis 
priekšlikums tika pārbaudīts, un Komisijas dienesti to vērtē pozitīvi.

Komisija stingri uzraudzīs šādu pasākumu īstenošanu, bet starplaikā saistībā ar pārkāpumu 
ierosinātā lieta netiks izbeigta.

7. Komisijas papildu atbilde uz lūgumrakstu Nr. 0504/2004, 0788/2005 un 
0838/2005, kas saņemta 2008. gada 7. martā.

                                               
1 OV Nr. L175 5.7.1985., 1.–40. lpp.
2 OV Nr. L073 14.3.1997., 5.-15. lpp.
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Papildus informācijai, kas sniegta iepriekšējos paziņojumos attiecībā uz Komisijas lēmumu 
par Spānijas iestāžu iesniegto priekšlikumu cik vien tas iespējams rektificēt Spānijas pieļauto 
pārkāpumu direktīvām par ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu1 saistībā ar projektu M–30, 
Komisija norāda, ka Spānijas iestādes Komisijai iesniegušas pirmo, otro, trešo un ceturto 
ziņojumu par progresu attiecībā uz pasākumu īstenošanu, par kuriem tika panākta vienošanās.

Tas parāda, ka īstenošanas grafiks lielā mērā tiek ievērots.

Komisija turpinās stingri sekot šo pasākumu īstenošanai un turpinās pienācīgi informēt 
Lūgumrakstu komiteju.

8. Komisijas papildu atbilde uz lūgumrakstu Nr. 0504/2004, 0788/2005 un 0838/2005, 
kas saņemta 2010. gada 9. decembrī

Kopš Komisijas pēdējā paziņojuma attiecībā uz šiem lūgumrakstiem no Spānijas iestādēm 
saņemti vel daži ziņojumi, kuros apstiprināts, ka Spānija turpina īstenot nepieciešamos 
pasākumus stāvokļa uzlabošanai.  Pamatojoties uz minēto, Komisija 2010. gada janvārī 
izbeigusi pārkāpuma procedūru pret Spāniju. Komisija turpinās novērot situāciju.

                                               
1 Direktīva 85/337/EEK par ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu dažiem sabiedriskiem un privātiem 
projektiem (OV Nr. L175 5.7.1985.,1.–40. lpp.), kas grozīta ar Padomes Direktīvu 97/11/EK (OV Nr. L073 
14.3.1997., 5.–15. lpp.).


