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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1276/2007, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā María Begona 
Baquero Orgaz, par iespējamiem EK Direktīvu 2000/4 un 92/43 pārkāpumiem 
saistībā ar BUS–VAO plānu, kura mērķis ir paplašināt A6 šoseju, ieviešot tajā 
divas autobusiem paredzētas joslas no Las Rozas de Madrid uz Viljalbu (Madridē)

Lūgumraksts Nr. 0251/2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Maria Begona 
Baquero Orgaz, par plānotā A6 automaģistrāles apvedceļa caur Las Rozas de 
Madrid iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi

1. Lūgumraksta Nr. 1276/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Spānijas iestāžu plāns paplašināt A6 automaģistrāli, 
ieviešot tajā divas autobusiem paredzētas joslas no Las Rozas de Madrid uz Viljalbu 
(Madridē), būtu EK Direktīvu 2000/4 un  92/43 pārkāpums. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzējas pausto informāciju šī paplašinājuma izveides rezultātā tiks atsavināti īpašumi 
39 kilometru garumā, un tas atstātu kaitīgu ietekmi uz vidi, jo puse šīs teritorijas ir 
aizsargājama saskaņā ar EK Direktīvu 92/34. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka 
sabiedriskajā apspriežu procesā bija atvēlēts pārāk maz laika sabiedriskā viedokļa paušanai, 
kas nozīmē EK Direktīvas 2000/4 noteikumu pārkāpumu. Viņa uzskata, ka ir ignorētas 
mazāka apjoma iespējas, un lūdz Eiropas Parlamentu likt Eiropas Komisijai izskatīt šo lietu.

Lūgumraksta Nr. 0251/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apstrīd Spānijas iestāžu plānu būvēt A6 automaģistrāles papildu ceļa 
posmu caur Las Rozas de Madrid. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas pausto informāciju šis 
projekts var nopietni kaitēt aizsargājamai teritorijai Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares un pārkāpt EK Direktīvas 92/43 un 2003/4 noteikumus.
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2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1276/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 29. aprīlī.
Lūgumraksts Nr. 0251/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. jūlijā.
Komisijai lūgta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

„Lūgumraksta iesniedzēja ir iesniegusi divus lūgumrakstus par iespējamiem Eiropas tiesību 
aktu pārkāpumiem, kas attiecas uz dažādiem ar A6 automaģistrāli saistītiem projektiem 
Madrides reģionā.

- A6 automaģistrāles paplašināšanas projekts, kura mērķis ir pievienot divas autobusiem 
paredzētas joslas 39 km garumā (no Las Rozas uz Viljalbu).

- A6 automaģistrāles apvedceļa projekts, kura mērķis ir jauna automaģistrāles posma 
būvniecība, lai apietu pastāvošo ceļu tīkla shēmu, kas šķērso Las Rozas pilsētu. Plānotais 
apvedceļš tiktu izbūvēts aizsargātās teritorijas Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares robežās.

- Projekts, kas paredzēts A-6 automaģistrāles un A-1 automaģistrāles savienošanai, ietvertu 
jaunas M-61 automaģistrāles izbūvi, šķērsojot vairākas aizsargātās teritorijas: Kopienas 
nozīmes teritoriju ES 311004 Cuenca del Río Manzanares un īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, kurās mīt savvaļas putni — ES 000011 Monte de El Pardo un ES 000012 Soto 
de Viñuelas.

Lūgumraksta iesniedzēja arī atsaucas uz lūgumrakstu Nr. 773/2006, kas attiecas uz teritoriju 
izmantošanas izmaiņām Kopienas nozīmes teritorijā Cuenca del Río Manzanares
Torrelodones pašvaldībā Madrides provincē.

Komisija uzskata, ka varētu būt lietderīgi atgādināt par saistībām saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvas 92/43/EEK1 6. panta 3. punktu un 6. panta 4. punktu, kurā noteikts, ka visos plānos 
vai projektos, kas nav tieši saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās 
apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem varētu būtiski 
ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības 
mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus un saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas noteikumiem 
kompetentās iestādes piekrīt plāna vai projekta īstenošanai tikai tad, ja tās ir pārliecinājušās, 
ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība. Ja plāna vai projekta ietekmes 
novērtējuma secinājumi ir negatīvi, būtu jāpiemēro 6. panta 4. punktā noteiktās procedūras un 
dalībvalstīm jāveic visi vajadzīgie kompensācijas pasākumi, lai nodrošinātu Natura 2000 tīkla 
kopējās vienotības aizsardzību.

Attiecībā uz A6 automaģistrāles paplašināšanu no Las Rozas uz Viljalbu projekts jau ir 
novērtēts un atbildīgās iestādes jau ir izsniegušas ar vidi saistīto paziņojumu (Spānijas 
Oficiālais Vēstnesis/BOE Nr. 152, 2003. gada 26. jūnijs). Ar vidi saistītajā paziņojumā pausts 
atzinums, ka 9300 m2 lielo Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares teritoriju 

                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 

aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992.
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(vēlāk apzīmēta kā Kopienas nozīmes teritorija ES 311004 Cuenca del Río Manzanares, kas 
noteikta ar Komisijas Lēmumu 2006/613/EK1) projekts ietekmē negatīvi, un tajā norādīti 
kompensācijas pasākumi, kas veicami, lai kompensētu teritorijai radīto negatīvo ietekmi.

Saskaņā ar pieejamo informāciju A6 apvedceļa plāns Las Rozas ciemata šķērsošanas 
novēršanai ir plānots, pilnībā ievērojot ar Kopienas nozīmes teritoriju ES 311004 Cuenca del 
Río Manzanares saistītos ierobežojumus. 2007. gada 29. decembrī Oficiālajā Vēstnesī/BOE 
Nr. 312 tika publicēts paziņojums par šī projekta sabiedrisko apspriešanu. Šī apspriešana ir 
daļa no vides novērtējuma procedūrām, kas atbildīgajām iestādēm jāveic saskaņā ar 
Padomes Direktīvu 85/337/EEK2, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 97/11/EK3 un 
Direktīvu 2003/35/EK4 (ko dēvē par IVN direktīvu). Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 
noteikumiem atbildīgajām iestādēm vēl jāpieņem lēmums par projektu un ietekmi uz 
teritorijas viengabalainību.

Attiecībā jauno M61 automaģistrāli, kas savieno A6 automaģistrāli un A1 automaģistrāli, 
Komisija vēlētos atgādināt Parlamenta jautājumu Nr. E-1975/08 par A6 un A1 savienošanas 
projektu un plānoto tuneļa izbūvi, lai izvairītos no ietekmes uz īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju ES 000011 Monte de El Pardo. Šis projekts ir nodots sabiedriskajai apspriešanai 
(Madrides Reģiona Oficiālais Vēstnesis/BOCM Nr. 137, 2008. gada 10. jūnijs). Šī 
apspriešana ir daļa no ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūrām, kas atbildīgajām 
iestādēm jāveic saskaņā ar grozīto Padomes Direktīvu 85/337/EEK. Atbildīgajām iestādēm 
jāveic nepieciešamais vides novērtējums un jāpieņem lēmums saistībā ar šī projekta radīto 
ietekmi uz attiecīgajām teritorijām.

Saistībā ar lūgumrakstu Nr. 773/2006, kas attiecas uz teritoriju izmantošanas izmaiņām 
Kopienas nozīmes teritorijā ES 311004 Cuenca del Río Manzanares Torrelodones pašvaldībā 
Madrides provincē, Komisija vēlētos atzīmēt, ka tās dienesti Spānijas iestādēm ir pieprasījuši 
apliecināt Dzīvotņu direktīvas 6. panta prasību izpildi un atbilstību Direktīvai 2001/42/EK par 
stratēģisko vides novērtējumu (SVN)5. Komisija iepriekš ir saņēmusi ievērojamu skaitu 
Parlamenta jautājumu (Nr. E-3737/07, Nr. E-3826/06, Nr. E-3827/06, E-4429/08) un 
lūgumrakstu (Nr. 258/2006, Nr. 773/2006, Nr. 797/2006, Nr. 824/2007) par pilsētu attīstības 
plāniem, kas ietekmē Kopienas nozīmes teritoriju ES 311004 Cuenca del Río Manzanares.

                                               
1 Komisijas 2006. gada 19. jūlija Lēmums atbilstīgi Padomes Direktīvai 92/43/EEK, ar ko pieņem Kopienas 

nozīmes teritoriju sarakstu Vidusjūras bioģeogrāfiskajam reģionam (izziņots ar dokumenta numuru C(2006) 
3261). OV L 259, 21.9.2006.

2 Padomes Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu.
OV L 175, 5.7.1985.

3 Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/11/EK, ar ko groza Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. OV L 073, 14.3.1997.

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības 
līdzdalību ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju 
griezties tiesu iestādēs groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK. OV L 156, 25.6.2003.

5 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.
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Saistībā ar pieprasīto vides informācijas pieejamību būtu jāuzsver, ka pašreiz ir apdraudēta 
sabiedrības līdzdalība IVN procedūrā. Šo līdzdalību reglamentē Direktīva 2003/35/EK1.
Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstīm ir jānosaka detalizēti noteikumi par sabiedrības 
informēšanu un apspriešanos ar ieinteresētās sabiedrības daļu (3. panta 4. punkts). Tādēļ 
lūgumraksta iesniedzēju aicina izvērtēt, vai šajā gadījumā ir ievērots Spānijas likums2, ar ko 
īsteno Direktīvu 2003/35/EK. Attiecīgā gadījumā lūgumraksta iesniedzēja var izmantot 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus valsts līmenī, kā noradīts direktīvas3 3. panta 7. punktā.

Komisija ņēma vērā lūgumraksta iesniedzējas komentārus par datumiem un laikiem, kuros 
iespējams iepazīties ar attiecīgajiem dokumentiem. Tomēr Komisija nevarēja secināt, ka šajā 
gadījumā sabiedriskā apspriešana ir veikta, pārkāpjot Direktīvu 2003/35/EK, izņemot 
gadījumu, ja tiesību aktos nav noteikti precīzi un detalizēti noteikumi.

Direktīva 2003/4/EK4 attiecas uz vides informācijas pieejamību sabiedrībai. Konkrētāk, tās 
3. pantā noteikts, ka dalībvalstīm ir jānodrošina, lai valsts iestādes, neprasot pamatojumu, 
saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem sniegtu to rīcībā esošo vai tām pieejamo vides 
informāciju ikvienam informācijas pieprasītājam. Tas nozīmē, ka ir iesniegts pieprasījums. Šī 
situācija atšķiras no lūgumraksta iesniedzējas minētās situācijas.

Attiecībā uz A6 automaģistrāles paplašināšanas projektu Komisija uzskata, ka Eiropas 
Kopienas vides tiesību akti ir ievēroti, tāpēc patlaban nav iemesla secināt, ka Dzīvotņu 
direktīvas un IVN direktīvas noteikumi būtu piemēroti neatbilstoši.

Saskaņā ar pieejamo informāciju Komisija saprot, ka atbildīgās valsts iestādes vēl nav 
pieņēmušas gala lēmumu attiecībā uz projektiem par A6 apvedceļu Las Rozas un par projektu 
A6 un A1 automaģistrāļu savienošanai. Tādēļ saistībā ar to, ka procedūras, šķiet, joprojām 
tiek veiktas, nav konstatējams acīmredzams Eiropas tiesību aktu pārkāpums. Tādēļ Komisija 
šajā posmā neplāno uzsākt turpmākas darbības.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī

„Komisija nav saņēmusi nekādu jaunu informāciju par šo projektu Saskaņā ar pieejamo 
informāciju kompetentās reģionālās iestādes vēl nav nākušas klajā ar paziņojumu par 
ietekmes uz vidi novērtējumu, tādēļ tās nav pieņēmušas galīgo lēmumu, ko Komisija varētu 
izskatīt, lai noteiktu jebkādu ES tiesību aktu pārkāpumu.”

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības 

līdzdalību ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju 
griezties tiesu iestādēs groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK, OV L 156, 25.06.2003.

2 2006. gada 18. jūlija Likums Nr. 27/2006, 19.7.2006. BOE Nr. 171.

3 Ar Direktīvas 2003/35/EK 3. panta 7. punktu tiek ieviests jauns 10.a pants.

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību 
sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu. OV L 41, 14.2.2003.
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5. Komisijas atbilde (REV.II), kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Komisija ir saņēmusi divus lūgumrakstus par iespējamiem Eiropas tiesību aktu pārkāpumiem, 
kas attiecas uz dažādiem ar A-6 automaģistrāli saistītiem projektiem Madrides reģionā.

- Lūgumraksts 1267/2007 attiecas uz Spānijas iestāžu plānu paplašināt A-6 
automaģistrāli ar divām autobusa joslām 39 km garumā no Las Rozas līdz Villalba
(Madride).

- Lūgumraksts 251/2008 attiecas uz A6 automaģistrāles apvedceļa projektu caur Las 
Rozas pilsētu. Tas arī attiecas uz projektu, kas paredzēts A-6 automaģistrāles un A-
1 automaģistrāles savienošanai, un ietvertu jaunas M-61 automaģistrāles izbūvi, 
šķērsojot vairākas aizsargātās teritorijas.

Attiecībā uz A-6 automaģistrāles paplašināšanas projektu Komisija savos iepriekšējos 
paziņojumos secināja, ka procedūras, ko prasa ES vides tiesību akti, ir izpildītas. Komisija 
nav saņēmusi nekādu papildu informāciju par šo projektu un tādēļ tā paliek pie saviem 
iepriekšējiem secinājumiem.

Attiecībā uz A-6 apvedceļu un A-6 un A-1 automaģistrāļu savienošanas projektu Komisijas 
rīcībā nav nekādas jaunas informācijas. Saskaņā ar pieejamo informāciju kompetentās 
iestādes vēl nav nākušas klajā ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Šķiet, ka šos 
projektus varētu būt atsaukuši to veicēji. Tādēļ nav galīgā lēmuma, ko Komisija varētu 
izskatīt, lai pārbaudītu, vai ir pārkāpti ES tiesību akti.

Secinājums

Saskaņā ar pieejamo informāciju A-6 apvedceļa projekts Las Rozas un automaģistrāļu A-6 un 
M-1 savienojuma projekts nav apstiprināti un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumi par šiem 
projektiem nav sniegti. Tādēļ Komisija nevar konstatēt ES tiesību aktu pārkāpumu attiecībā 
uz šo jautājumu.


