
CM\857254LV.doc PE458.694v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

11.2.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0542/2010, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
José Ramón Tolosa González, par ieplānoto gājēju tiltu Mongas, Pasaia

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret ieplānoto gājēju tiltu, apgalvojot, ka tas ietekmēs 
apkārtējo kalnu un klinšu veidolu, kas ietilpst Natura 2000 tīklā (KNT ES 120014).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 27. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī.

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret gājēju tilta projektu, ko paredzēts īstenot 
KNT ES2120014 Ulia Basku reģiona Donostijas un Pasaia pašvaldību teritorijā. Minētajā 
Kopienas nozīmes teritorijā gar klints malu (700 m garumā) paredzēts ierīkot gājēju celiņu.
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka jāveic projekta ietekmes uz šajā teritorijā mītošām 
Kopienā nozīmīgām dzīvotnēm un sugām novērtējums. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 
arī provinces pašvaldībai (Diputación Foral de Gipuzkoa) jāsniedz atzinums par minēto 
projektu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija norāda, ka Kopienā nozīmīgā teritorija ES2120014 Ulia noteikta atbilstīgi Dzīvotņu 
direktīvā1 minētajiem noteikumiem. Tāpēc kompetentajām iestādēm šajā Natura 2000
                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
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teritorijā jānodrošina Direktīvas 6. pantā noteikto prasību izpilde un, ņemot vērā vajadzīgo 
novērtējumu, jāpieņem lēmums par projekta turpināšanu un šādā gadījumā jāpieņem 
noteikumi un vajadzīgās garantijas.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija norāda, ka saskaņā ar Spānijas tiesību aktos, 
ar ko transponē Ietekmes uz vidi direktīvu (IVN)1, noteiktajām prasībām ir veikta minētā 
projekta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Spānijas kompetentās iestādes jau izdevušas 
labvēlīgu ziņojumu par projekta ietekmi uz vidi (DIA) (Vides ministrijas rezolūcija, 
2010. gada 14. maijā publicēta Valsts Oficiālajā vēstnesī2).

Minētajā ziņojumā apkopotie ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras rezultāti liecina, ka 
saistībā ar šā projekta iespējamo ietekmi uz attiecīgo teritoriju ir apsvērti vairāki alternatīvi 
risinājumi, kā arī notikusi apspriešanās ar sabiedrību. Ziņojumā minētas pārvaldes iestādes, 
kas piedalījās apspriešanas procesā, kā arī apkopoti šo iestāžu argumenti. Ziņojumā par 
projekta ietekmi uz vidi aplūkota tā iespējamā ietekme uz Kopienā nozīmīgajā teritorijā 
mītošajām sugām un dzīvotnēm un izstrādāti negatīvo ietekmi mazinoši kompensējoši 
pasākumi un būvdarbu veikšanas noteikumi.

Secinājumi

Ņemot vērā šos faktus, šķiet, ka Spānijas varas iestādes pieņēmušas attiecīgās Natura 2000
teritorijas aizsardzībai vajadzīgos pasākumus. Tāpēc Komisijai nav iemesla uzskatīt, ka līdz 
šim veiktie pasākumi ir pretrunā Dzīvotņu direktīvā 92/43/EEK un IVN direktīvā noteiktajām 
prasībām.

                                                                                                                                                  
floras aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992.
1 Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, OV L 175, 5.7.1985., kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK un 
Direktīvu 2003/35/EK.
2 BOE 118, 14.05.2010., http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/14/pdfs/BOE-A-2010-7770.pdf


