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Lūgumrakstu komiteja

9.12.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1501/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Roque Leal 
Carretero, par plānotā ceļa ietekmi uz Sierra Norte savvaļas dzīvnieku parku 
netālu no Seviļas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka darbi uz A-455 pievadceļa Konstantinas pašvaldībā 
negatīvi ietekmēs nesen par biosfēras rezervātu noteikto aizsargājamo teritoriju Sierra Norte
netālu no Seviļas. Viņš arī norāda, ka ceļš vedīs gar lopu taku, kas atrodas uz zemes, kura nav 
paredzēta apbūvei. Pievienotie dokumenti apliecina, ka informācija par projektu ir bijusi
pieejama sabiedrībai, ka ietekme uz vidi ir novērtēta un ka projekts saņem ERAF 
finansējumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 29. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

Komisija ir izvērtējusi lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, ņemot vērā Eiropas 
Savienības (ES) tiesību aktus, kas varētu būt piemērojami šajā gadījumā. No tās izriet, ka 
informācija par projektu ir bijusi publiski pieejama, veicot ietekmes uz vidi novērtējumu 
(IVN). IVN ziņojums tika pieņemts ar Reģionālās vides ministrijas Seviļas provinces biroja 
2008. gada 21. februāra lēmumu. Turklāt šis projekts saņem Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda (ERAF) finansējumu.
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Jānorāda, ka Direktīvā 85/337/EEK1, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK2, Direktīvu 
2003/35/EK3 un Direktīvu 2009/31/EK4, (pazīstama kā Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN 
direktīva) ir paredzēti noteikumi, pēc kuriem jānovērtē dažu sabiedrisku un privātu projektu
ietekme uz vidi.

IVN direktīvā ir nodalīti tā dēvētie I pielikuma projekti, kuriem IVN procedūra jāveic 
vienmēr, un II pielikuma projekti, attiecībā uz kuriem dalībvalstis, izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi un/vai atbilstīgi valsts transponēšanas tiesību aktos noteiktajiem sliekšņiem vai 
kritērijiem, nosaka, vai projektam ir jāveic IVN. Veicot katra konkrētā gadījuma pārbaudi vai 
nosakot sliekšņus vai kritērijus, ir jāņem vērā direktīvas III pielikumā noteiktie saistošie 
atlases kritēriji. Tie ietver projekta raksturojumu, tā norises vietu un iespējamās ietekmes 
īpatnības.

Ceļu projekti ir ietverti gan I, gan II pielikumā (II pielikumā iekļauti tie projekti, kas nav 
I pielikumā).

Attiecībā uz ES dabas aizsardzības direktīvām (Putnu direktīva 2009/147/EK5 un Dzīvotņu 
direktīva 92/43/EEK6), ir jāatzīmē, ka tās būtu piemērojamas, ja attiecīgajam projektam var 
būt ievērojama ietekme uz kādu Natura 2000 teritoriju. Šādos gadījumos IVN procedūra 
varētu būt lietderīgs instruments, lai piemērotu Dzīvotņu direktīvas 6. pantā noteiktās prasības 
un aizsardzības pasākumus.

Spānijas varas iestādes ir noteikušas šā projekta skarto teritoriju par īpaši aizsargājamu 
teritoriju (ĪAT) saskaņā ar Putnu direktīvu, un tā ir Kopienas nozīmes teritorija (KNT) 
saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, kuras kods un nosaukums ir ES0000053 „Sierra Norte” un 
kura ietilpst Natura 2000 tīklā.

Visbeidzot jāatzīmē, ka Komisijai nav pilnvaru iejaukties saistībā ar lopu taku aizsardzības 
tiesisko regulējumu. Šo jautājumu regulē tikai ar dalībvalsts tiesību aktiem. Ja lūgumraksta 
iesniedzējs vēlas diskutēt par ietekmi uz šīm takām, viņam jāizmanto Spānijas tiesību aktos 
noteiktie tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Komisija ir pieprasījusi informāciju no kompetentajām Spānijas varas iestādēm par attiecīgo 
prasību ievērošanu saskaņā ar EK tiesību aktiem vides jomā. Proti, Komisija jautāja Spānijas 
varas iestādēm, kā tās ir piemērojušas IVN direktīvas noteikumus šajā gadījumā.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas turpmāko virzību.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī

                                               
1  OV L 175, 5.7.1985.
2  OV L 073, 14.3.1997.
3  OV L 156, 25.6.2003.
4  OV L 140, 5.6.2009.
5  OV L 20, 26.1.2010.
6  OV L 206, 22.7.1992.
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Komisija ir izvērtējusi lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, ņemot vērā Eiropas 
Savienības (ES) tiesību aktus, kas varētu būt piemērojami šajā gadījumā. Lai pilnībā izprastu 
šo konkrēto gadījumu, Komisija ir pieprasījusi informāciju no kompetentajām Spānijas varas 
iestādēm par attiecīgo prasību ievērošanu saskaņā ar EK tiesību aktiem vides jomā.

Komisija tomēr konstatēja, ka Spānijas varas iestāžu sniegtā atbilde nesatur sīkāku 
informāciju par Dzīvotņu direktīvas1 (Direktīva 92/43/EEK) 6. panta noteikumu pienācīgu 
izpildi.

Būtu jānorāda, ka Spānijas varas iestādes ir noteikušas šā projekta skarto teritoriju par īpaši 
aizsargājamu teritoriju (ĪAT) saskaņā ar Putnu direktīvu, un tā ir Kopienas nozīmes teritorija 
(KNT) saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, kuras kods ir ES0000053 „Sierra Norte” un kura 
ietilpst Natura 2000 tīklā. Tādēļ Komisija vēlreiz aicinās Spānijas varas iestādes noskaidrot, 
kā šajā gadījumā tiek pildīti Dzīvotņu direktīvas 6. panta noteikumi.

Atbildot uz atsevišķu informācijas pieprasījumu, Spānijas varas iestādes paskaidroja 
Komisijai, ka šim projektam nav paredzēts ERAF vai cits ES līdzfinansējums. Šajā posmā ir 
tikai pabeigta projekta izstrāde, ko pilnībā finansēja no Andalūzijas valdības reģionālā 
budžeta. Vēl nav veikts publiskais iepirkums, kā arī nav sākta projekta īstenošana.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī

Atbildot uz Komisijas papildu pieprasījumu pēc sīkākas informācijas ar mērķi noskaidrot, vai 
Dzīvotņu direktīvas2 6. panta noteikumi tiek pienācīgi pildīti, Spānijas varas iestādes 
iesniedza papildu ziņojumu, ko sagatavojis attiecīgās provinces Aizsargājamo dabas teritoriju 
dienests (Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla). Šajā ziņojumā norādīts, ka Dzīvotņu direktīva tiek 
piemērota pienācīgi, jo IVN procedūrā noskaidrots, ka projekts nelabvēlīgi neietekmēs 
attiecīgo Natura 2000 objektu veselumu. Abos šajos gadījumos Spānijas varas iestāžu sniegtā 
informācija liecina par atbilstību ES tiesību aktiem vides jomā.

Tādēļ Komisija, secinot, ka pārkāpumi nav konstatēti, izbeidza šīs lietas izskatīšanu.

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
2 Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 
(OV L 206, 22.7.1992.).


