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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
Temats: Lūgumraksts Nr. 1779/2008, ko Galisijas Sociālistu partijas vārdā iesniedza 

Spānijas valstspiederīgā Maximina Canseco Prieto un kam pievienoti divi 
paraksti, par plānoto autoceļa būvniecību Loras upes ielejā, Lugo provincē 
Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji iebilst pret automaģistrāles A-76 (Ponferrada-Monforte-Orense) 
būvniecību caur Loras upes ieleju, norādot, ka projekts pašreiz ir pieejams sabiedriskajai 
apspriešanai (Spānijas Oficiālais Vēstnesis Nr. 215, 2008. gada 15. septembris) un ka viņi ir 
iesnieguši iebildumus pret to. Viņi uzskata, ka Attīstības ministrijas izvēlētais maršruts (Río 
Lor 2) lielā mērā radīs trokšņu ietekmi uz vidi (Dzīvotņu direktīva), Loras upes baseinu un 
savvaļas faunas sugām, kas šķērso šo apkaimi. Tādēļ viņi vēlas panākt, lai tiktu izvēlēts Lor 3
maršruts, kas mazāk ietekmētu vidi un ielejas savvaļas faunas sugu attīstību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 3. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī.

Lūgumraksta iesniedzēji iebilst pret plānoto automaģistrāles A-76 (Ponferrada-Monforte-
Orense) maršrutu caur Loras upes ieleju Lugo provincē, Galisijas autonomajā apgabalā, 
Spānijā.

Šo projektu virza Attīstības ministrija. Lūgumraksta iesniedzēji pauž bažas par šā projekta 
iespējamo negatīvo ietekmi uz dabisko vidi, ainavu un vietējiem iedzīvotājiem. Viņi 
galvenokārt iebilst pret „Río Lor 2” maršrutu, ko sākotnēji izvēlējies projekta virzītājs.
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Komisija ir izskatījusi lūgumraksta iesniedzēju sniegto informāciju, ņemot vērā šajā gadījumā 
piemērojamos Eiropas Kopienas (EK) tiesību aktus.

Direktīvā 85/337/EEK1, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK2 un Direktīvu 2003/35/EK3, 
(zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva jeb IVN direktīva) ir paredzēti noteikumi 
par IVN veikšanu dažiem sabiedriskiem un privātiem projektiem.

IVN direktīvā nodalīti tā saucamie I pielikuma projekti, kuriem IVN procedūra jāveic 
vienmēr, un II pielikuma projekti, attiecībā uz kuriem dalībvalstis, izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi un/vai atbilstīgi valsts transponējošos tiesību aktos paredzētajām robežvērtībām vai 
kritērijiem, nosaka, vai projektam jāveic IVN novērtējums. Autoceļu projekti ir ietverti 
direktīvas I pielikuma 7. punkta b) apakšpunktā, līdz ar to tiem IVN ir obligāts.

IVN procedūra nodrošina, ka projektu radītās sekas videi tiek noteiktas un novērtētas, pirms 
kompetentā iestāde izsniedz atļauju. Sabiedrība var izteikt savu viedokli, un ir jāņem vērā 
visas sabiedriskās apspriešanas. Sabiedrība jāinformē arī par atļaujas saturu.

Attiecībā uz dabas aizsardzības direktīvām (Putnu direktīva 79/409/EEK4 un Dzīvotņu 
direktīva 92/43/EEK5) — ja attiecīgais projekts var radīt neatgriezenisku ietekmi uz 
Natura 2000 tīklā esošu teritoriju, šajā gadījumā piemēro Dzīvotņu direktīvas 6. pantā 
noteiktos aizsardzības pasākumus. Jānorāda, ka IVN procedūra var būt noderīgs instruments 
Dzīvotņu direktīvas prasību piemērošanā.

No lūgumraksta iesniedzēju sniegtās informācijas ir noprotams, ka par šo projektu ir notikusi 
sabiedriskā apspriešana, taču nav skaidrs, vai jau uzsākta IVN procedūra. Lai uzzinātu lietas 
detaļas un izmeklētu lūgumrakstā minētos jautājumus, Komisijas dienesti ir nosūtījuši 
Spānijas iestādēm vēstuli ar informācijas pieprasījumu par attiecīgo EK vides tiesību aktu 
prasību ievērošanu.

Komisija ir pieprasījusi informāciju no kompetentajām Spānijas iestādēm par attiecīgo EK 
vides tiesību aktu prasību ievērošanu šajā gadījumā. Komisija jo īpaši ir uzdevusi jautājumu 
Spānijas iestādēm par to, kā tās piemērojušas IVN direktīvas un Dzīvotņu direktīvas 
noteikumus.
Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas turpmāko virzību.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 29. martā.

Iepriekšējos paziņojumos Komisija informēja Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteju par 
Eiropas Savienības tiesību aktiem vides jomā, kas būtu piemērojami šajā gadījumā, Un jo 
īpaši par pienākumiem, kas izriet no Direktīvām 85/337/EEK6 (Ietekmes uz vidi novērtējuma 

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985.
2 OV L 073, 14.3.1997.
3 OV L 156, 25.6.2003.
4 OV L 103, 25.4.1979.
5 OV L 206, 22.7.1992.
6 Direktīva 85/337/EEK ir grozīta ar Direktīvām 97/11/EK, 2003/35/EK un 2009/31/EK. OV L 175, 5.7.1985.;
OV L 73, 14.3.1997.; OV L 156, 25.6.2003.; OV L 140, 5.6.2009.
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direktīva), 79/409/EEK1 (Putnu direktīva) un 92/43/EEK2 (Dzīvotņu direktīva).

Direktīvas 85/337/EEK 2. panta 1. punkts nosaka, ka, pirms tiek dota piekrišana, tos 
projektus, kuriem var būt būtiska ekoloģiskā ietekme to rakstura, izmēru vai atrašanās vietas 
dēļ, pakļauj apstiprināšanas pieprasījuma procedūrai un novērtējumam attiecībā uz to ietekmi.
Autoceļu projekti minēti direktīvas I pielikuma 7. punkta b) apakšpunktā, un tādēļ tos obligāti 
pakļauj ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrai. Sabiedrībai un dažādām kompetentajām 
iestādēm, tostarp vides iestādēm, jādod iespēja paust savu viedokli.  Jāņem vērā visi 
apspriešanās rezultāti. Pēc tam sabiedrība pienācīgi jāinformē.

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK var arī izmantot, 
lai īstenotu Dzīvotņu direktīvas 6. panta noteikumus.  Patiesi, ir noskaidrots, ka minētais 
autoceļa projekts var ietekmēt Natura 2000 tīklu un tādēļ ir obligāti jāveic pienācīga 
novērtēšana.

Jānorāda, ka projekta virzītājs ir Infrastruktūras un transporta ministrija (Ministerio de 
Fomento), t. i., valsts pārvaldes iestāde.  Pamatojoties uz pieejamo informāciju, attiecībā uz šo 
autoceļa projektu pašlaik tiek veikta oficiāla ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.

Jāmin, ka saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem, ar kuriem transponē Direktīvu 85/337/EEK, 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras beigās vides iestāde izdod lēmumu jeb paziņojumu 
par ietekmi uz vidi (DIA). Šo paziņojumu, acīmredzot, izdod pirms iespējamas atļaujas 
piešķiršanas attiecīgajam projektam.

No lietas materiāliem izriet, ka joprojām notiek apspriešanās starp dažādām kompetentajām 
pārvaldes iestādēm. Pēc Galisijas autonomā apgabala vides iestāžu, kuras atbildīgas par vides 
aizsardzību, atzinuma saņemšanas Vides ministrija pieprasīja projekta virzītajam papildu 
informāciju. Tādēļ Vides ministrija vēl nav izdevusi paziņojumu par ietekmi uz vidi (DIA) 
saistībā ar attiecīgo projektu.

Secinājums

Spānijas iestādes īsteno piemērojamos Kopienas direktīvu noteikumus. Attiecībā uz minēto 
projektu tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Spānijas iestādes vēl nav 
pieņēmušas lēmumu šajā jautājumā. Izpētot lietas materiālus, šobrīd nevar secināt, ka būtu 
pārkāpti ES tiesību akti vides jomā.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī.

Kā liecina pieejamā informācija, joprojām notiek šā autoceļu projekta A-76 (Ponferada –
Monforte - Orense) Spānijas ziemeļrietumos ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. 
Spānijas iestādes vēl nav pieņēmušas lēmumu šajā jautājumā.

No lietas materiāliem izriet, ka kompetentās Spānijas iestādes pašlaik īsteno noteikumus, ko 
paredz piemērojamās direktīvas vides jomā.

                                               
1  Konsolidēta ar Direktīvu 2009/147/EK, OV L 20, 26.1.2010.
2  Direktīva 92/43/EEK. OV L 206, 22.7.1992.
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