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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0021/2011, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Manuel 
Garcia Orellana, par Kastīlijas-Lamančas autoceļa būvniecību

Lūgumraksts Nr. 0198/2011, ko Asociación Colectivo espartal en Acción de 
Valdemoro vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgie Juan Jose Vidal Sanchez
un Celestino Huete Martínez, par iespējamu vides noteikumu pārkāpumu La 
Sagra, Toledo provincē

1. Lūgumraksta Nr. 0021/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ar Kastīlijas-Lamančas autoceļa būvniecību tiek 
apdraudēta flora un fauna, kas tiek aizsargātas saskaņā ar Natura 2000 noteikumiem.
Būvniecība tika atļauta ar 2007. gada 12. februāra publikāciju Kastīlijas-Lamančas oficiālajā 
vēstnesī. Lūgumraksta iesniedzējs min vairākas dabīgās veģetācijas un putnu dzīvotnes, kas šī 
lēmuma dēļ ir apdraudētas.

Lūgumraksta Nr. 0198/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka Kastīlijā-Lamančā, Spānijā, konkrētāk, La Sagra
(Toledo provincē), drīzumā tiks būvēta ātrgaitas šoseja. Viņi apgalvo, ka šī autoceļa 
būvniecība ir pielīdzināma tiešam uzbrukumam Ibērijas faunas un floras dzīvotnēm, turklāt tā 
rada arī būtisku kaitējumu cilvēku veselībai.

2. Pieņemamība

Attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 0021/2011

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 19. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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Attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 0198/2011
Atzīts par pieņemamu 2011. gada 24. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī
Komisija norāda, ka Kopienā nozīmīgā teritorija ES4250009 Yesares del Valle del Tajo
noteikta atbilstīgi Padomes direktīvā 92/43/EK1 minētajiem noteikumiem.

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu, īstenojot jebkādus plānus vai projektus, kas 
varētu negatīvi ietekmēt Natura 2000 teritoriju, ir attiecīgi jāizvērtē to ietekme uz šo teritoriju, 
ievērojot tās aizsardzības mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus par ietekmi uz minēto 
teritoriju, kompetentās iestādes piekrīt šā plāna vai projekta īstenošanai tikai tad, ja tās ir 
pārliecinājušās, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība. Ja tiek konstatēta 
plāna vai projekta negatīva ietekme uz teritoriju, to drīkst īstenot tikai saskaņā ar direktīvas 
6. panta 4. punktā paredzētajiem ārkārtas noteikumiem un izpildot prasību par atbilstīgu 
kompensācijas pasākumu veikšanu.

Komisija sazināsies ar Spānijas iestādēm un pieprasīs detalizētu informāciju par to, kā šajā 
gadījumā ir piemēroti Dzīvotņu direktīvas 6. panta noteikumi.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā (REV)

Attiecībā uz lūgumrakstiem Nr. 21/2011 un Nr. 198/2011

Komisija ir divas reizes prasījusi Spānijas iestādēm sniegt detalizētu informāciju par Dzīvotņu 
direktīvas2 6. panta īstenošanu saistībā ar projektu „La Sagra autoceļa modificēšana tā 
II posmā starp 11+000 un 15+000 kilometru Borox pašvaldības teritorijā”.

Savās atbildēs kompetentās Spānijas iestādes ir detalizēti izklāstījušas to, kādu ietekmi 
izvēlētā alternatīva (II alternatīva) radīs uz Kopienā nozīmīgo teritoriju ES4250009 Yesares 
del Valle del Tajo. Kompetentās iestādes ir secinājušas, ka projekta ietekme uz Kopienā 
nozīmīgām dzīvotnēm, tai skaitā prioritārām Kopienā nozīmīgām dzīvotnēm — 1510 
„Vidusjūras sālsstepes (Limonietalia) un 1520 „Ibērijas ģipšakmens veģetācija” 
(Gypsophiletalia), — var tikt uzskatīta par nenozīmīgu. Saskaņā ar Natura 2000 jautājumos 
kompetentas iestādes (Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castila La-Mancha) 
sagatavoto ziņojumu ietekmēto dzīvotņu teritorijas ir mazas un izkaisītas, nevis lielas un labi 
attīstītas attiecīgo dzīvotņu veidu teritorijas. 

Tādēļ Spānijas iestādes uzskata, ka minētā autoceļa izvietojums neietekmēs teritorijas 
viengabalainību negatīvi. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā nevar piemērot Dzīvotņu direktīvas 
6. panta 3. punkta noteikumus. Spānijas iestādes ir atzinušas, ka, nodēvējot par 
„kompensējošiem” pasākumus, kas ierosināti, lai nodrošinātu, ka projekts nerada ievērojamu 
ietekmi uz dzīvotnēm, ir radīta neskaidrība un ka tādēļ šos pasākumus vajadzētu saukt par 
                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, 

OV L 206, 22.7.1992.
2 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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papildpasākumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

Kompetentās iestādes ir arī norādījušas, ka autoceļa posma būvniecība Kopienā nozīmīgajā 
teritorijā Yesares del Valle del Tajo 2011. gada 24. novembrī tika apturēta.

Secinājumi 

Ņemot vērā kompetento iestāžu sniegto informāciju, Komisijas rīcībā šobrīd nav pierādījumu 
tam, ka nebūtu ievēroti Dzīvotņu direktīvas noteikumi.


