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Lūgumrakstu komiteja

16.3.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0541/2011, ko Asociácion Montes Oca vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgais Miguel Ángel Oca Sanz, par „Santjago ceļa 
autostrādes, A-12: Santodomingo de la Kalsada–Burgosa” (Larjoha un 
Burgosa) būvi Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka „Santjago ceļa autostrādes, A-12: Santodomingo de la 
Kalsada–Burgosa” (Larjoha un Burgosa) iespējamā būve Spānijā negatīvi ietekmēs vidi, jo 
meži, kas rada barjeru faunai, tiks sadalīti, ka meži vairāk nekā 12 km garumā tiks izcirsti un 
ka daļa no Santjago ceļa tiks iznīcināta. Viņš kritizē Spānijas valdības Attīstības ministriju par 
to, ka tā, viņaprāt, nav apsvērusi citas ierosinātās alternatīvas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 19. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret autostrādes A-12 projektu, jo īpaši pret posmu starp 
Santodomingo de la Kalsadu un Burgosu, kas atrodas Larjohas un Burgosas autonomajos 
apgabalos Spānijā.

Kopumā lūgumraksta iesniedzējs norāda uz šī projekta negatīvo ietekmi uz vidi, galvenokārt 
tādēļ, ka tas sekmēs atmežošanu plašā teritorijā. Viņš arī uzsver, ka tam būs negatīva ietekme uz 
daļu no Santjago ceļa. Lūgumraksta iesniedzējs nepieņem Spānijas kompetento iestāžu 



PE485.960v01-00 2/3 CM\896402LV.doc

LV

visbeidzot izvēlēto alternatīvu un pieprasa citas alternatīvas šim autostrādes projektam.

Komisijas komentāri

Komisijas dienesti izvērtēja lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju un argumentus 
attiecībā uz šo projektu, ņemot vērā Eiropas Savienības vides tiesību aktus, ko varētu 
piemērot šādos gadījumos.

Jāņem vērā Direktīva 2011/92/ES1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu. Šīs direktīvas 2. panta 1. punktā noteikts, ka, pirms tiek dota piekrišana, uz tiem 
projektiem, kuriem var būt būtiska ietekme uz vidi inter alia to rakstura, apjoma vai atrašanās 
vietas dēļ, attiecas prasība par attīstības piekrišanu un novērtējumu attiecībā uz to ietekmi.
Direktīvas noteikumi attiecas uz projektiem, kas minēti I un II pielikumā. Saskaņā ar 4. panta 
1. punktu I pielikumā noteiktos projektus obligāti pakļauj to ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūrai.

Jāatzīmē, ka automaģistrāļu un ātrgaitas šoseju projekti minēti direktīvas I pielikuma 
7. punkta b) apakšpunktā un tādēļ tos obligāti pakļauj ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūrai. Attiecīgajai sabiedrības daļai un dažādām kompetentajām iestādēm, tostarp vides 
iestādēm, jādod iespēja paust savu viedokli. Jāņem vērā visi apspriešanās rezultāti. Pēc tam 
sabiedrība pienācīgi jāinformē.

Turklāt jāņem vērā, ka, ja šim projektam var būt būtiska ietekme uz īpaši aizsargājamu 
teritoriju (ĪAT) attiecībā uz putniem vai Kopienā nozīmīgu teritoriju (KNT), kas iekļauta 
Natura 2000 tīklā, jāpiemēro arī Direktīvas 92/43/EEK2 (Dzīvotņu direktīva) 6. panta 
noteikumi. Jāatzīmē, ka ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru saskaņā ar Direktīvu 
2011/92/ES var arī izmantot, lai īstenotu Dzīvotņu direktīvas 6. panta noteikumus.

Šī projekta iniciators ir Valsts pasūtījuma būvdarbu un transporta ministrija (Ministerio de 
Fomento), t. i., valsts pārvaldes iestāde.

Šī projekta, kas ietver aptuveni 63 km, galvenais mērķis ir uzlabot savienojumu starp 
Santodomingo de la Kalsadas pilsētu (Larjoha) un Burgosas pilsētu, pagarinot A-12 
autostrādes starp Logronjo un Burgosu maršrutu. Ar šo projektu ir paredzēts palielināt 
pastāvošās satiksmes jaudu, drošību uz ceļa, kā arī samazināt pārvietošanās laiku.

Izskatot lietas materiālus, var secināt, ka šis autostrādes projekts tika pakļauts ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūrai. Šī procedūra beidzās ar paziņojumu par ietekmi uz vidi (PIV), 
ko Vides ministrija pieņēma ar 2008. gada 21. oktobra lēmumu, kurš publicēts 2008. gada 
8. novembra valsts oficiālajā vēstnesī (BOE) Nr. 270 (44625.–44633. lpp.). PIV ir norādīti 
visi vides jomā īstenotie pasākumi: apspriešanās ar dažādām pārvaldēm un dažādām 
institūcijām, apspriešanās ar sabiedrību posms, dažādu alternatīvo risinājumu analīze, 
noteikumu paredzēšana utt.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/92/ES. OV L 26, 28.1.2012., 
(Direktīvas 85/337/EEK, kas grozīta ar Direktīvām 97/11/EK, 2003/35/EK un 2009/31/EK, kodificētā versija).
2 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK. OV L 206, 22.7.1992.
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Šī ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra šķiet pietiekama, lai sekmīgi noteiktu un novērtētu 
šī projekta ietekmi uz vidi, kā arī veiktu nepieciešamos pasākumus iepriekš minētās ietekmes 
novēršanai vai samazināšanai. Turklāt ir paredzēts arī vides uzraudzības plāns.

Komisijas dienesti pārbaudīja, ka lūgumraksta iesniedzēja minētā mežu teritorija nav ietverta 
Natura 2000 tīklā. Izrādās, ka varētu tikt skartas abas KNT, kas saistītas ar upēm, bet PIV ir 
paredzēti koriģējoši pasākumi. Ir paredzēti arī pasākumi ar mērķi novērst iespējamu šīs ceļu 
infrastruktūras barjeras efektu. Kompetentās vides iestādes secina, ka izvēlētajai alternatīvai 
nebūs ievērojama negatīva ietekme uz Natura 2000 tīklu.

Turklāt tika pētīta un ņemta vērā arī iespējamā ietekme uz kultūras mantojumu, tas ir, uz 
Santjago ceļu un uz arheoloģiskajiem izrakumiem, šajā saistībā pieņemot atbilstošus 
pasākumus un uzraudzības plānu.

Tātad, izskatot lietas materiālus, var secināt, ka šajā gadījumā Spānijas varas iestādes ir 
veikušas pasākumus, lai izpildītu pienākumus, kas izriet no Kopienas vides direktīvām.

Secinājums

Pēc šīs lietas materiālu analīzes nevarēja secināt, ka būtu pārkāpti šajā gadījumā piemērojamie 
Eiropas Savienības vides tiesību akti.


