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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

3.3.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0559/2009, ko „Asociación movida Pro Parque 
Tamarguillo” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais José Vázquez
Gómez, par automaģistrāles posma būvniecību, kura radītu postošu ietekmi 
uz Seviljas parku 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Seviljas pilsētas dome plāno būvēt automaģistrāļu 
savienojumu caur Tamarguillo parku. Šis parks ir atjaunots un atkārtoti apmežots, izmantojot 
ERAF fondu. Automaģistrāļu savienojuma būvniecība sabojātu to, kas paveikts atjaunošanas 
darbos, un būtu ļoti neērta apkārtnē dzīvojošajiem. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par 
minētā Eiropas fonda nesaimniecisku izmantošanu. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 13. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Lūgumraksta iesniedzējs pauž iebildumus pret autoceļa būvniecības projektu ap Seviljas 
pilsētu Andalūzijas autonomajā apgabalā Spānijā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šis 
apvedceļa projekts Tamarguillo pilsētas parkam nodarīs kaitējumu un izpostīs vienu tā daļu. 
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja pausto informāciju šis parks apvidus iedzīvotājiem un 
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viņu dzīves kvalitātei ir ļoti svarīgs.  Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka parkam ir būtiska 
ekoloģiskā vērtība un ka šis autoceļa projekts izpostītu attiecīgo mitrāju. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka šo apvidu nesen atjaunoja, izmantojot Eiropas fondu ieguldījumu 
(POMAL/ERAF).

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Attiecībā uz Kopienas vides tiesību aktu piemērošanu šajā gadījumā ir jāmin Padomes 
1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu1. Šī direktīva grozīta ar Direktīvām 97/11/EK2, 2003/35/EK3 un 
2009/31/EK4.

Grozītās Direktīvas 85/337/EEK, kas zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) 
direktīva, 2. panta 1. punktā ir noteikts, ka projektiem, kam var būt būtiska ekoloģiskā 
ietekme to rakstura, izmēra vai atrašanās vietas dēļ, ir jāveic attīstības saskaņošanas procedūra 
un novērtējums attiecībā uz to ietekmi, pirms tiek dota piekrišana.

IVN direktīva tiek piemērota projektiem, kas minēti I un II pielikumā. Jāatzīmē, ka 
I pielikuma 7. panta b) punktā norādīti „autoceļu, ātrgaitas šoseju būves” projekti.  Pēc 
4. panta 1. punkta nosacījumiem projektiem, kas atbilst kādai no I pielikumā uzskaitītajām 
kategorijām, ir obligāti jāveic novērtējums saskaņā ar 5. līdz 10. pantu.

Tādējādi šķiet, ka šim autoceļa vai ātrgaitas šosejas būves projektam ap Seviljas pilsētu jāveic 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, pirms tiek dota piekrišana. Ir jāatzīmē, ka iepriekš 
minētās procedūras ietvaros ir jābūt sabiedriskas apspriešanas periodam.  Pirms iespējamas 
piekrišanas došanas projektam ir jāņem vērā sabiedrības novērojumi un atsauksmes.

Komisijas dienesti vērsās pie Spānijas varas iestādēm, lai iegūtu sīkāku informāciju par šo 
autoceļa projektu un lai no tām pieprasītu komentārus attiecībā uz Direktīvas 85/337/EEK 
piemērošanu konkrētajā gadījumā.

Attiecībā uz Kopienas dabas aizsardzības direktīvām — Direktīva 79/409/EEK5 (par putniem) 
un Direktīva 92/43/EEK6 (par dzīvotnēm) — jāatzīmē, ka šajā gadījumā tās nav 
piemērojamas, ņemot vērā, ka šis pilsētas parks nav iekļauts nevienā no Natura 2000 tīkla 
teritorijām.

                                               
1  OV L 175, 5.7.1985.
2  OV L 73, 14.3.1997.
3  OV L 156, 25.6.2003.
4  OV L 140, 5.6.2009.
5  OV L 103, 25.4.1979.
6  OV L 206, 22.7.1992.
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Attiecībā uz iespējamu Kopienas finansējumu šiem projektiem: no vienas puses, attiecībā uz 
pilsētas parka „Parque Tamarguillo” atjaunošanu, no otras puses, attiecībā uz ieplānoto jauno 
autoceļu Komisija vēlas norādīt:

saskaņā ar informāciju, ko Spānijas varas iestādes sniedza par struktūrfondiem atbildīgajiem 
Komisijas dienestiem, projektu „Municipalitātes sliktā stāvoklī esošo platību pārveidošana” 
līdzfinansēja ERAF POMAL programmas ietvaros (1994.–1999. gads). Šī projekta pēdējā 
atestācija notika 2001. gadā. Kopējās attiecināmās izmaksas bija EUR 8 865 163, no kurām 
ERAF līdzfinansējuma summa bija EUR 6 205 614.

Komisijas rīcībā nav informācijas par lūgumraksta iesniedzēja minēto autoceļa projektu, un 
tātad tas nav saistīts ar iespējamu līdzfinansējumu.  Katrā ziņā Komisija lūgumraksta 
iesniedzējam iesaka vērsties pie kompetentajām Spānijas varas iestādēm, jo īpaši Ekonomikas 
ministrijā (Martínez Urrutia, e-pasts: emartinezurrutia@sgpg.meh.es), lai iegūtu 
papildinformāciju par šo tēmu.

Secinājums

Komisija vērsās pie Spānijas varas iestādēm, lai tām pieprasītu novērojumus par Kopienas 
vides tiesību aktu piemērošanu konkrētajā gadījumā.

Komisija informēs Eiropas Parlamentu par attīstību šīs lietas izskatīšanā.

4. Komisijas atbilde (pārskatīta), kas saņemta 2011. gada 3. martā

Iepriekšējos paziņojumos Komisija informēja Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteju par 
Eiropas Savienības tiesībām vides jomā, kas būtu piemērojamas šajā gadījumā.

Saistībā ar šo lūgumrakstu Komisija vērsās pie Spānijas iestādēm, prasot sniegt apsvērumus 
par lūgumraksta iesniedzēja norādītajiem faktiem, kā arī par noteikumiem, kas izriet no 
Eiropas Savienības vides tiesību aktiem.

Pēc minētā Komisijas pieprasījuma Spānijas iestādes par šo jautājumu nosūtīja Seviljas domes 
sīki izstrādātu ziņojumu ar dažādiem pielikumiem.

Jānorāda, ka Spānijas iestādes uzsver, ka automaģistrāles vai apvedceļa SE-35 projekts, kā arī 
Tamarguillo pilsētas parka attīstības projekts bija paredzēts Seviljas pilsētvides attīstības 
ģenerālplānā. Pašvaldības iestādes norāda, ka pirms minētā ģenerālplāna galīgās 
apstiprināšanas Andalūzijas autonomā apgabala kopienā 2006. gada 19. jūlijā tam veica 
ietekmes uz vidi novērtējumu.
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Pēc dokumentu kopuma izskatīšanas Komisija nosūtīja jaunu vēstuli Spānijas iestādēm, lai 
prasītu tām precīzāku papildinformāciju par ietekmes uz vidi novērtējumu un par 
pasākumiem, kas veikti attiecībā uz abiem konkrētajiem projektiem. Šī papildinformācija bija 
nepieciešama, lai pabeigtu šīs lietas izskatīšanu.”


