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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1478/2009, ko Sacromonte un Albaicín iedzīvotāju vārdā 
iesniedza Somijas valstspiederīgā C. Z., par Granadas administratīvā centra 
austrumu apvedceļu 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas, ka Granadas administratīvā centra austrumu apvedceļa 
izbūve iznīcinās unikālo ainavu, kas skar arī Alhambru. Saskaņā ar Andalūzijas teritorijas 
attīstības plānu (POTA) attiecībā uz šiem darbiem tika veikta apspriešanās ar sabiedrību un 
pētījums par ietekmi uz vidi. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka projektētā ceļa maršruts 
šķērso īpaši nozīmīgu teritoriju, ņemot vērā tās floru un faunu, un apgalvo, ka tas ir Dzīvotņu 
direktīvas pārkāpums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī.

Lūgumraksta iesniedzēja Albaicín un Sacromonte iedzīvotāju („Vecinos de Albaicín y 
Sacromonte, Grenade”) vārdā protestē pret jauna apvedceļa būvniecības projektu Andalūzijas 
autonomā apgabala administratīvā centra Granadas austrumos (Spānijā).

Lūgumraksta iesniedzēja uzsver, ka šis reģiona valdības atbalstītais autostrādes projekts 
izpostīs unikālu ainavu, negatīvi ietekmējot arī vēstures pieminekli Alhambru. Lūgumraksta 
iesniedzēja pauž bažas par šā projekta būtisku negatīvu ietekmi uz vidi. Viņa norāda, ka 
projektētā autostrāde aptver floras un faunas ziņā īpaši nozīmīgu teritoriju. Lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvo, ka šis jaunais apvedceļš neatrisinās apgabala satiksmes un autoceļu 



PE450.775v02-00 2/5 CM\882119LV.doc

LV

savienojamības problēmas.

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par ES vides tiesību aktu iespējami nepareizu piemērošanu, 
jo īpaši attiecībā uz ietekmes uz vidi novērtējumu un sabiedrības līdzdalību.

Komisija ir izskatījusi lūgumrakstā sniegto informāciju, izvērtējot to saistībā ar ES vides 
tiesību aktiem, kuri varētu būt piemērojami šajā gadījumā.

Grozītajā Direktīvā 85/337/EEK1 (zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva jeb IVN 
direktīva) noteiktas prasības dažu sabiedrisku un privātu projektu IVN veikšanai. IVN 
direktīvā nodalīti tā dēvētie I pielikuma projekti, kuriem vienmēr jāveic IVN procedūra, un 
II pielikuma projekti, attiecībā uz kuriem dalībvalstīm, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi vai 
atbilstīgi transponējošajos valsts tiesību aktos noteiktajām pakāpēm vai kritērijiem, jānosaka, 
vai jāveic projekta IVN.
Jānorāda, ka autostrāžu un ātrgaitas šoseju būve iekļauta direktīvas I pielikuma 7. punkta 
b) apakšpunktā un tāpēc tiem obligāti jāveic IVN.

Pirms kompetentâ iestâde izsniedz attîstîbas piekriðanu, IVN procedûrâ nosaka un novçrtç 
projektu radîto ietekmi uz vidi. Sabiedrîba var paust savu viedokli, un visi apsprieðanas 
rezultâti ir jâòem vçrâ. Sabiedrîba jâinformç arî par attîstîbas piekriðanas saturu.

Turklât, ja ðis apvedceïa projekts ir valsts transporta infrastruktûras plâna vai programmas 
daïa, iespçjams, ka jâpiemçro arî Direktîvas 2001/42/EK2 par noteiktu plânu un programmu 
ietekmes uz vidi novçrtçjumu (zinâma kâ Stratçìiskâ ietekmes uz vidi novçrtçjuma direktîva 
jeb SVN direktîva) nosacîjumi.

ES direktīvas par dabas aizsardzību („Putnu” direktīva 2009/147/EK3 un „Dzīvotņu” direktīva 
92/43/EEK4) būtu jāpiemēro, ja attiecīgajam projektam varētu būt ievērojama ietekme uz 
Natura 2000 teritoriju.
Lai šajā lietā saņemtu precīzāku informāciju un izskatītu lūgumrakstā minētos jautājumus, 
Komisija Spānijas varas iestādēm ir nosūtījusi vēstuli, kurā lūdz informāciju attiecībā uz 
atbilstību attiecīgajām ES tiesību aktos noteiktajām prasībām.

Komisija kompetentajām Spānijas varas iestādēm ir lūgusi informāciju attiecībā uz atbilstību 
attiecīgajām ES vides tiesību aktos noteiktajām prasībām. Proti, Komisija Spānijas varas 
iestādēm lūgusi paskaidrot, kā tās ir piemērojušas IVN, SVN un dabas aizsardzības direktīvu 
noteikumus.

Lūgumrakstu komiteja tiks informēta par šīs lietas turpmāko attīstību.

                                               
1 Direktīva 85/337/EEK (OV L 175, 5.7.1985.), kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK (OV L 73, 14.3.1997.), 
Direktīvu 2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003.) un Direktīvu 2009/31/EK (OV L 140, 5.6.2009.).
2 Direktīva 2001/42/EK (OV L 197, 21.7.2001.).
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010.), ar ko kodificēta Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par 
savvaļas putnu aizsardzību (OV L 103, 25.4.1979.).
4 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992.).
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4. (REV) Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī.

Komisijas komentāri

Iepriekšējā paziņojumā Komisija informēja Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteju par 
Eiropas Savienības tiesību aktiem vides jomā, kas būtu piemērojami šajā gadījumā. Proti, tā ir 
Direktīva 85/337/EEK1 (Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva) un Direktīva 2001/42/EK2

(Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva). Turklāt Kopienas direktīvas par dabas 
aizsardzību, Direktīva 79/409/EEK3 (Putnu direktīva) un Direktīva 92/43/EEK4 (Dzīvotņu 
direktīva) arī varētu būt jāpiemēro, ja šie projekti varētu radīt ievērojamu ietekmi uz 
Natura 2000 tīklu.

Komisijas dienesti vērsās pie Spānijas varas iestādēm, prasot sniegt komentārus par 
lūgumraksta iesniedzējas norādītajiem faktiem, kā arī par Savienības tiesību aktu vides jomā 
piemērošanu šajā gadījumā.

Atbildot uz Komisijas dienestu prasību, Spānijas varas iestādes nosūtīja Andalūzijas 
autonomā apgabala izstrādātu ziņojumu par šo tēmu.

Īsi sakot, Spānijas varas iestādes izskaidro šā ceļa projekta (Ronda Este Metropolitana de 
Granada) galvenās iezīmes, priekšvēsturi un līdz šim veiktos administratīvos un vides 
pasākumus. Tās izskaidro arī veiktos pasākumus pareizai to pienākumu izpildei, kas noteikti 
ES tiesību aktos vides jomā.

Spānijas varas iestādes norāda, ka ar 2007. gada 25. janvāra Valsts būvdarbu un mājokļu 
reģionālā departamenta rīkojumu tika uzsākta šī projekta izstrāde, projekta mērķis ir savienot 
autostrādi A-92 ar ceļu A-395, lai uzlabotu infrastruktūru un piekļuvi Granadas administratīvā 
centra teritorijai. Reģionālās varas iestādes skaidro, ka pirmajā posmā tika izpētīti 6 koridori 
un kopumā 10 maršruta iespējas. Pēc tam tika izvēlēts 6., 7. un 8. variants. Otrajā posmā tika 
izvēlēts 6. variants, balstoties uz ekonomiskiem, teritoriāliem un vides kritērijiem.

Ar 2009. gada 7. aprīlī Junta de Andalucía oficiālajā vēstnesī (BOJA) publicēto paziņojumu 
tika uzsākts sākotnējā projekta apspriešanas ar sabiedrību periods (Estudio Informativo). 
Saņemtie komentāri tika ņemti vērā. Jāatzīmē par Alhambras pārvaldību un aizsardzību 
atbildīgās iestādes (Patronato de l'Alhambra) sniegto atzinumu, kurā ir iebildes pret to, ka 
plānotais ceļa projekts atrodas tuvu šim piemineklim, kas ir pasaules un cilvēces kultūras 
mantojums. Reģionālās varas iestādes skaidro, ka projekta būvuzņēmējs šajā saistībā ir 
apspriedies arī ar UNESCO.

                                               
1 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu; tā 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.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu 
ietekmes uz vidi novērtējumu. OV L 197, 21.7.2001.
3 Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību. Kodificēta ar 2009. gada 
30. novembra Direktīvu 2009/147/EK, OV L 20, 26.1.2010.
4 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību. OV L 206, 22.7.1992.
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Reģionālās varas iestādes norāda, ka ar 2009. gada 25. septembrī BOJA publicēto paziņojumu 
tika uzsākts jauns apspriešanās ar sabiedrību periods. Reģionālās varas iestādes piebilst, ka 
pēc notikušajām sanāksmēm un pēc tam, kad vietu apmeklēja būvuzņēmējs un dažādi 
iesaistītie reģionālie departamenti (valsts būvdarbu, vides un kultūras jomās), tika nolemts 
veikt izvēlētā maršruta pielāgojumus, lai vēl vairāk samazinātu projekta ietekmi uz ainavu un 
vidi. Visbeidzot tika izvēlēts variants ar nosaukumu 6TA.

Reģionālās varas iestādes norāda, ka 2011. gada 11. aprīlī Vides reģionālā departamenta 
Granadas Provinces delegācijai tika iesniegti grozījumi pētījumā par ietekmi uz vidi.

Reģionālās varas iestādes norāda, ka beigās izvēlētais maršruts nākamajam Ronda Este
Metropolitana de Granada būs aptuveni 11,2 km garš. Paredzēts, ka to izmantos vairāk nekā 
400 000 teritorijas iedzīvotāju. Reģionālās varas iestādes apliecina, ka šī jaunā infrastruktūra 
sniegs ieguldījumu satiksmes problēmu risināšanā Granadas administratīvā centra teritorijā ar 
vismazāko iespējamo ietekmi uz vidi.

Jāmin, ka attiecīgajam projektam tika veikta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra atbilstīgi 
Reģionālajam likumam Nr. 7/1994 par vides aizsardzību, kas šajā gadījumā ir piemērojamais 
likums, jo ceļa projekts tika aizsākts 2007. gadā, tas ir, pirms pašreizējā Reģionālā likuma 
Nr. 7/2007 par vides kvalitātes integrētu pārvaldību stāšanās spēkā. Tie ir reģionālie tiesību 
akti, ar ko transponē Direktīvu 85/337/EEK. Šī ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūra vēl 
nav beigusies.

Turklāt Spānijas varas iestādes norāda, ka šis ceļa projekts ir ietverts Andalūzijas 
infrastruktūru ilgtspējīgam transportam plānā (PISTA 2007.–2013. gadam), kas apstiprināts ar 
2008. gada 16. septembra Dekrētu Nr. 457/2008. Šim infrastruktūru plānam tika veikta 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra atbilstīgi Direktīvai 2001/42/EK.

Attiecībā uz Kopienas dabas aizsardzības direktīvām — 79/409/EEK (Putnu direktīva) un 
92/43/EEK (Dzīvotņu direktīva) — jāmin, ka šim projektam nebūs negatīvas ietekmes uz 
Natura 2000 tīklu. Tādējādi šajā gadījumā minētās direktīvas nav piemērojamas.

Secinājumi

Komisijas dienesti pārbaudīja lūgumraksta iesniedzējas sniegtos argumentus un informāciju 
saistībā ar ceļa projektu Ronda Este Metropolitana de Granada, ņemot vērā piemērojamos ES 
tiesību aktus vides jomā, kā arī Spānijas varas iestāžu sniegto atbildi.

Pēc lietas pārbaudes var secināt, ka šajā gadījumā kompetentās Spānijas varas iestādes ir 
veikušas pasākumus, lai izpildītu prasības, kas norādītas Direktīvās 2001/42/EK un 
85/337/EEK.

Jebkurā gadījumā šim projektam šobrīd tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, 
kas vēl nav beigusies. Attiecīgi Spānijas varas iestādes tā realizēšanai vēl nav sniegušas 
atļauju.

Visbeidzot, izpētot šo lietu, nevarēja secināt, ka būtu pārkāpti piemērojamie ES tiesību akti vides 
jomā. Tāpēc Komisijai nav pamata turpināt iesaistīšanos šajā lietā.
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