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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0840/2004, ko Tara fonda vārdā iesniedza Īrijas 
valstspiederīgais Andrew McGrath, par autoceļa būvniecību caur 
arheoloģiskas nozīmes teritoriju Īrijā

Lūgumraksts Nr. 0546/2005, ko Meath Arheoloģijas un vēstures biedrības 
vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgā Julietta Clancy un kam pievienoti 2 
paraksti, par protestu pret jauno M3 autoceļu Īrijā

Lūgumraksts Nr. 723/2005, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Kim 
Montia, par Tara ielejas autoceļu Ziemeļīrijā

1. Lūgumraksta Nr. 0840/2004 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret ierosināto autoceļa būvniecību caur arheoloģiskas 
nozīmes teritoriju Īrijā. Viņš apgalvo, ka tiks iznīcinātas nozīmīgas senvietas, ja ceļu būvēs 
pēc piedāvātā plāna. Lūgumraksta iesniedzējs paziņo, ka Īrijas iestādes nav apsvērušas 
alternatīvus maršrutus un ka tās ignorējušas neatkarīgu arheoloģijas speciālistu ieteikumus, kā 
arī to iedzīvotāju un sabiedrības locekļu viedokļus, kuru intereses tas skar. Turklāt 
kompetentās iestādes izsniegtajā plānošanas atļaujā tā it kā noliegusi, ka ceļam būs kaitīga 
ietekme uz vidi, un nav minējusi, ka plāns apdraudēs kultūrvēsturiska mantojuma vietas.
Lūgumraksta iesniedzējs aicina aizsargāt „varbūt visnozīmīgāko senvietu Eiropā”.

Lūgumraksta Nr.  546/2005 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji protestē pret priekšlikumu, kurā daļa no maksas autoceļa iet caur 
ainavām bagāto Meath grāfisti; viņi uzskata, ka tas apdraud arheoloģijas ziņā unikālo Tara
ainavu. Viņi apšauba Īrijas plānošanas pamatotību un ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, 
norādot uz virkni trūkumu (piemēram, izmantoto metodi, diskusiju par alternatīviem 
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risinājumiem trūkumu utt.). Lūgumraksta iesniedzēja paziņo arī to, ka viņu biedrība, 
pievienojoties 350 universitāšu mācībspēku aicinājumam, jau iesniegusi protestu pret šo 
plānu, pamatojoties uz to, ka šī teritorija ir arheoloģiskais mantojums. Tā kā viņi nevar 
atļauties griezties Augstākajā tiesā, viņi lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt šo lietu.

Lūgumraksta Nr. 723/2005 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamenta atbalstu, lai novērstu svētas un vēsturiskas 
vietas iznīcināšanu dažu iedzīvotāju tagadējās un turpmākajās interesēs.

2. Pieņemamība

– Lūgumraksts Nr.  840/2004 atzīts par pieņemamu 2005. gada 11. aprīlī.
– Lūgumraksts Nr. 546/2005 atzīts par pieņemamu 2005. gada 12. oktobrī.
– Lūgumraksts Nr. 723/2005 atzīts par pieņemamu 2005. gada 23. novembrī.

Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde (840/2004), kas saņemta 2005. gada 9. novembrī

„Šajā lūgumrakstā izteiktas bažas par arheoloģiskas nozīmes teritorijas apdraudējumu 
saistībā ar tāda autoceļa būvniecību, kurš vedīs caur Tara-Skryne ieleju Meath grāfistē.

Lūgumraksta iesniedzējam vajadzētu zināt, ka Komisijai ir pilnvaras uzsākt tiesvedību pret 
dalībvalsti, bet tā var uzsākt tiesvedību tikai tad, ja ir pierādījumi, ka pārkāpti Eiropas 
Kopienas tiesību akti. Šajā lietā attiecīgais tiesību akts, kas varētu būt piemērojams, ir 
Padomes Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu1, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK (IVN direktīva). IVN direktīva paredz 
ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) videi svarīgiem ceļu projektiem, pirms tiek dota 
piekrišana būvniecībai.

Šajā gadījumā ierosinātais autoceļa projekts bija pakļauts IVN. IVN direktīva neparedz 
konkrētu rezultātu plānošanas procesam, bet gan procesu, kurā ierosinātās būvniecības 
negatīvo ietekmi uz vidi un tās mazināšanas pasākumus vajadzētu noteikt un sabiedriski 
apspriest, pirms tiek pieņemts lēmums par atļaujas izsniegšanu. Lai gan lūgumraksta 
iesniedzējs kritizē izvēlēto maršrutu, tomēr, pamatojoties uz sniegto informāciju, nav 
iespējams konstatēt, ka ir noticis IVN direktīvas pārkāpums.”

Komisijas atbilde (546/2005 un 723/2005), kas saņemta 2006. gada 3. februārī

„Šajā lūgumrakstā paustas bažas par dažādu arheoloģiskas nozīmes teritoriju 
apdraudējumu saistībā ar M3 autoceļa būvniecību, kurš vedīs caur Tara-Skryne ieleju 
Meath grāfistē.

Lūgumraksta iesniedzējiem vajadzētu zināt, ka Komisijai ir pilnvaras uzsākt tiesvedību 
pret dalībvalsti, bet tā var uzsākt tiesvedību tikai tad, ja ir pierādījumi, ka pārkāpti Eiropas 

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
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Kopienas tiesību akti. Minētajā lietā attiecīgais tiesību akts, kas varētu būt piemērojams, ir 
Padomes Direktīva 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK2 (IVN direktīva). IVN direktīva paredz 
ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) videi svarīgiem ceļu projektiem, pirms tiek dota 
piekrišana būvniecībai. Attiecībā uz jautājumu par piekļuvi informācijai, kuru min pirmais 
lūgumraksta iesniedzējs, attiecīgais tiesību akts ir Direktīva 2003/4/EK3 par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 90/313/EEK. Saskaņā 
ar 3. pantu dalībvalstis nodrošina, ka valsts iestādes garantē piekļuvi informācijai, kas ir to 
rīcībā vai kas tām tiek sniegta, ikvienam pieteikuma iesniedzējam pēc viņa pieprasījuma un 
bez vajadzības paskaidrot pieteikuma iemeslu. Dalībvalstis var noteikt, ka pieprasījumu 
pēc vides informācijas atsaka daudzu iemeslu dēļ, kas paredzēti 4. pantā. Saskaņā ar 
6. pantu ikviens pieteikuma iesniedzējs var griezties tiesā, ja viņš uzskata, ka viņa 
pieprasījums sniegt informāciju ir ticis ignorēts, nepamatoti noraidīts, nepietiekami 
atbildēts vai kā citādi nav izskatīts atbilstoši 3., 4. un 5. panta noteikumiem.

Šajā gadījumā ierosinātais autoceļa projekts bija pakļauts IVN. IVN direktīva neparedz 
konkrētu rezultātu plānošanas procesam, bet gan procesu, kurā ierosinātās būvniecības 
negatīvo ietekmi uz vidi un tās mazināšanas pasākumus vajadzētu noteikt un sabiedriski 
apspriest, pirms tiek pieņemts lēmums par atļaujas izsniegšanu. Lai gan lūgumraksta 
iesniedzējs kritizē izvēlēto maršrutu, tomēr, pamatojoties uz sniegto informāciju, nav 
iespējams konstatēt, ka ir noticis IVN direktīvas pārkāpums. Jautājumā par piekļuvi 
informācijai lūgumraksta iesniedzējs nav sniedzis pietiekamus pierādījumus, lai Komisija 
varētu novērtēt viņa nostāju.”

4. (REV) Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 23. martā

„Attiecībā uz M3 projekta plānošanu Komisiju informēja, ka Īrijas iestādes ievērojušas 
procedūras, kas izklāstītas Valsts ceļu iestādes valsts ceļu projektu vadības pamatnostādnēs.
Plānošanas procesā tika izskatītas desmit dažādu maršrutu alternatīvas Tara/Skryne
apgabalā, pievēršot uzmanību arheoloģiskiem izrakumiem. Maršrutu, ko pēc tam izvēlējās, 
apsprieda mutiskā uzklausīšanā, kuru organizēja Bord Pleanála (Plānošanas apelācijas 
padome) un kuras iznākums bija šīs padomes 2003. gada augusta lēmums apstiprināt 
ierosināto autoceļa maršrutu.

Komisija saprot, ka jautājumu par arheoloģiskajiem izrakumiem gar paredzēto autoceļu 
risināja saskaņā ar Valsts pieminekļu aktiem, kas bija spēkā no 1930. līdz 2004. gadam, un 
ņemot vērā vides, mantojuma un pašvaldību ministra 2005. gadā izdotās instrukcijas, kas 
paredzētas pašreizējai arheoloģiskajai izpētei un izrakumiem. Būvniecība sāksies, kad būs 
pabeigti arheoloģiskie darbi.

Attiecībā uz Komisijas iepriekšējām atbildēm par ierosinātajiem jautājumiem (2005. gada 
9. novembra atbildi uz lūgumrakstu Nr. 840/2004 un 2006. gada 17. janvāra atbildi uz 
lūgumrakstiem Nr. 546/2005 un Nr. 723/2005) Komisija uzskata, ka pēdējā laikā saņemtā 
dokumentācija nesniedz nekādu jaunu informāciju par Padomes Direktīvas 85/337/EEK par 
                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
2 OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
3 OVL 41, 14.2.2003., 26. lpp.
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dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu1, kas grozīta ar 
Direktīvu 97/11/EK (IVN direktīva), piemērošanu būvniecībai. Tādēļ Komisija nemaina 
savu atzinumu, ka, pamatojoties uz sniegto informāciju, nav iespējams konstatēt, ka 
pārkāpta IVN direktīva.”

5. (REV II) Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 12. februārī

„Šie lūgumraksti pauž bažas par dažādu arheoloģiskas nozīmes teritoriju apdraudējumu 
saistībā ar M3 autoceļa būvniecību, kurš vedīs caur Tara-Skryne ieleju Meath grāfistē.

2007. gada oktobrī Komisija nolēma vērsties pret Īriju Eiropas Kopienu Tiesā (EKT) par 
trūkumiem Īrijas tiesību aktos, kas izmantoti, īstenojot Ietekmes uz vidi novērtējuma 
direktīvu (Padomes Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK un 2003/35//EK2).
Saskaņā ar minēto direktīvu dalībvalstu pienākums ir novērtēt ietekmi uz vidi (IVN), pirms 
tiek pieņemti noteikta veida sabiedriski un privāti projekti, par kuriem valda uzskats, ka tie 
ievērojami ietekmē vidi.
Šajā lietā viens jautājums attiecas uz Īrijas attieksmi pret lēmumiem, kas saistīti ar 
vēsturiskām struktūrām un arheoloģiskiem pieminekļiem. Direktīvā skaidri minēta ietekme uz 
arheoloģisko mantojumu, un Komisija pauž bažas par to, ka Īrija interpretē direktīvu tā, ka tā 
neattiecas uz noteiktiem atsevišķiem lēmumiem par struktūru un pieminekļu nojaukšanu, lai 
atbalstītu infrastruktūru un cita veida projektus, uz kuriem attiecas direktīva. Beidzamajā 
brīdinājumā, kas tika nosūtīts Īrijai 2007. gada jūnijā, Komisija kā piemēru minēja to, ka nav 
veikts novērtējums saistībā ar lēmumu par valsts pieminekļa nojaukšanu M3 autoceļa 
maršruta projektā Tara tuvumā Meath grāfistē.
Komisija arī turpmāk informēs Lūgumrakstu komiteju par notikumu gaitu lietā, kas saistīta ar 
šo lūgumrakstu.”

6. (REV III) Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī

„Komisija papildus savai 2008. gada 11. februāra vēstulei Lūgumrakstu komitejai dara 
zināmu, ka, sekojot lēmumam vērsties pret Īriju Eiropas Kopienu Tiesā (EKT) par trūkumiem 
Īrijas tiesību aktos, kas izmantoti, īstenojot Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvu (Padomes 
Direktīva 85/337/EEK3 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK4 un 2003/35/EK5), 2009. gada februāra 
sākumā lietas6 izskatīšana tika nodota Eiropas Kopienu Tiesai.

Lūgumraksta iesniedzējiem tiesas spriedums būs pieejams tiesas interneta vietnē:
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.”
                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
2 OV L 73, 14.3.1997., 5.–15. lpp.
3 OV L 175, 5.7.1985., 40.–48. lpp.
4 OV L 73, 14.3.1997., 5.–15. lpp.
5 OV L 156, 25.6.2003., 17.–25. lpp.
6 Lieta C-50/09
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7. (REV IV) Komisijas atbilde uz lūgumrakstiem Nr. 840/2004, 546/2005 un 
723/2005, kura saņemta 2011. gada 18. jūlijā.

Komisija šobrīd var paziņot, ka Eiropas Savienības Tiesa 2011. gada 3. martā pasludināja 
spriedumu lietā C-50/09.  Tiesa nolēma, ka Īrijas tiesību akti neatbilst Ietekmes uz vidi 
novērtējuma direktīvai (Direktīva 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu, ko groza Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/11/EK2 un 
Direktīva 2003/35/EC3) tiktāl, cik nojaukšanas darbi ir izslēgti no Īrijas tiesību aktu jomas, ar 
ko transponē šo direktīvu.  

Tiesa secināja, ka pretēji Īrijas valdības prasībai nojaukšanas darbi ir Ietekmes uz vidi 
novērtējuma direktīvas darbības jomā un šajā ziņā var būt „projekts” tās 1. panta 2. punkta 
nozīmē.  Kā uzskata Tiesa, Īrijas tiesību aktos nav ņemta vērā iespējamība, ka nojaukšanas 
darbi paši ir „projekts”, uz ko attiecas Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva.

Īrijas iestādes ir informējušas Komisiju, ka tās paredz pieņemt jaunus tiesību aktus, lai 
nodrošinātu atbilsmi Tiesas spriedumam.

Lūgumraksta iesniedzējs var iepazīties ar Tiesas spriedumu Tiesas tīmekļa vietnē:
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.

8. (REV V) Komisijas atbilde uz lūgumrakstiem (840/2004, 546/2005 un 723/2005), 
kas saņemta 2012. gada 24. oktobrī

Iepriekšējos paziņojumos Lūgumrakstu komitejai Komisija norādīja, ka Īrijas iestādes ir 
informējušas Komisiju par nodomu pieņemt jaunu tiesību aktu, ar ko tiktu ievērots Eiropas 
Savienības Tiesas spriedums lietā C-50/09.  

Taču, tā kā Īrija joprojām nepildīja Tiesas spriedumu, Komisija 2012. gada 21. jūnijā nolēma 
šo lietu nosūtīt atpakaļ Tiesai. Pēc tam Īrija pieņēma jaunu tiesību aktu nolūkā īstenot Tiesas 
spriedumu.  Komisija pašlaik analizē pieņemto tiesību aktu un šajā lietā cieši sadarbojas ar 
Īrijas iestādēm. Ievērojot Tiesas sprieduma trešo pamatu, Īrija 2012. gada 9. jūlijā pieņēma 
Eiropas Savienības 2012. gada noteikumus (Valsts pieminekļu ierosinātās nojaukšanas 
ietekmes uz vidi novērtējums) (2012. gada normatīvais instruments Nr. 249).

9. Komisijas atbilde uz Lūgumrakstiem (840/2004, 546/2005 un 723/2005), kas 
saņemti 2013. gada 28. jūnijā (REV VI)

Iepriekšējā paziņojumā Lūgumrakstu komitejai Komisija ziņoja, ka Īrija ir pieņēmusi 
ievērojamu skaitu jaunu tiesību aktu noteikumu ar mērķi īstenot Tiesas spriedumu lietā C-
50/09. 
                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40-48. lpp.
2 OV L 73, 14.3.1997., 5.-15. lpp.
3 OV L 156, 25.6.2003., 17.-25. lpp.
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Komisija šobrīd ir novērtējusi jaunos tiesību aktus un uzskata, ka tie novērš trūkumus Īrijas 
tiesību aktos, transponējot IVN direktīvas noteikumus, kā konstatēts spriedumā lietā C-50/09. 

Lai īstenotu sprieduma pirmo pamatu, 2012. gadā un 2013. gada sākumā Īrija pieņēma un 
paziņoja Komisijai virkni tiesību aktu grozījumu (pilnīgs saraksts ir ietverts pielikumā), lai 
pilnībā transponētu Direktīvas 2011/92/ES 3. panta prasības attiecībā uz plānošanu, 
akvakultūru, pārsūdzībām akvakultūras jomā, meliorāciju, plūdu riska pārvaldību, gāzi, naftu, 
piekrasti un mežsaimniecību.  Turklāt Īrijas iestādes ir publicējušas virkni vadlīniju 
dokumentu, paskaidrojot jauno noteikumu ietekmi. 

Lai īstenotu sprieduma otro pamatu, Īrija 2012.gadā pieņēma grozījumus 1996. gada 
Atkritumu apsaimniekošanas aktā, 2000. gada Plānošanas un attīstības aktā un 1992. gada 
Vides aizsardzības aģentūras aktā. Jaunie noteikumi prasa, lai plānošanas iestādes un aģentūra 
sadarbotos, sniedzot izstrādes atļauju, un lai plānošanas pieteikums aģentūrā tiktu iesniegts 
pirms licences pieteikuma.
Lai īstenotu sprieduma trešo pamatu, Īrija 2012. gada 9. jūlijā pieņēma Eiropas Savienības 
2012. gada noteikumus (Valsts pieminekļu ierosinātās nojaukšanas ietekmes uz vidi 
novērtējums) (2012. gada normatīvais instruments Nr. 249). Ar jaunajiem 2012. gada 
noteikumiem S.I. Nr. 249 tika grozīts 1930. gada Valsts pieminekļu akts, ieviešot ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūras attiecībā uz valsts pieminekļu nojaukšanu, piemēram, saistībā ar 
ceļu būvniecību.  Saskaņā ar noteikumiem valsts pieminekļu nojaukšana notiek atbilstīgi 
ietekmes uz vidi novērtējumam.

Lūgumrakstu iesniegšanas laikā Īrijas tiesību aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu bija 
trūkumi dažādās jomās. Lūgumraksti attiecas uz ietekmes uz vidi novērtējumu, kas veikts 
saskaņā ar iepriekšējiem tiesību aktiem. Tādēļ nebūtu pamatoti virzīt šo jautājumu tālāk, jo 
iepriekšējie tiesību akti vairs nav spēkā. 

PIELIKUMS

Tiesību akti, kas pieņemti, lai nodrošinātu atbilsmi sprieduma lietā C-50/09 pirmajam 
pamatam:

 Eiropas Savienības (ietekmes uz vidi novērtējums) (gāze) noteikumi (S.I. Nr. 403, 
2012);

 Eiropas Savienības (ietekmes uz vidi novērtējums) (nafta) noteikumi (S.I. Nr. 404, 
2012);

 Eiropas Savienības (ietekmes uz vidi novērtējums) (akvakultūra) noteikumi (S.I. Nr. 
410, 2012);

 Eiropas Savienības (ietekmes uz vidi novērtējums) (plānošanas un attīstības akts) 
noteikumi (S.I. Nr. 419, 2012);

 Eiropas Savienības (ietekmes uz vidi novērtējums) (piekraste) noteikumi (S.I. Nr. 433, 
2012);

 Eiropas Kopienu (ietekmes uz vidi novērtējums) (lauksaimniecība) (grozījums) 
noteikumi (S.I. Nr. 142, 2013); 

 Eiropas Kopienu (ietekmes uz vidi novērtējums) (saskaņošana un novērtēšana meža 
jomā) (grozījums) noteikumi (S.I. Nr. 442, 2012);

 Eiropas Savienības (ietekmes uz vidi novērtējums) (pārsūdzības akvakultūras jomā) 
noteikumi (S.I. Nr. 468, 2012);
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 Eiropas Savienības (ietekmes uz vidi novērtējums) (meliorācija) noteikumi (S.I. Nr. 
469, 2012); 

 Eiropas Savienības (ietekmes uz vidi novērtējums) (plūdu risks) noteikumi (S.I. Nr. 
470, 2012);

Tiesību akti, kas pieņemti, lai nodrošinātu atbilsmi sprieduma lietā C-50/09 otrajam pamatam:

 Eiropas Savienības (ietekmes uz vidi novērtējums) (IPPC) noteikumi (S.I. Nr. 282, 
2012);

 Eiropas Savienības (ietekmes uz vidi novērtējums) (atkritumi) noteikumi (S.I. Nr. 283, 
2012);

Tiesību akti, kas pieņemti, lai nodrošinātu atbilsmi sprieduma lietā C-50/09 trešajam 
pamatam:

 Eiropas Savienības (valsts pieminekļu ierosinātās nojaukšanas ietekmes uz vidi 
novērtējums) noteikumi (S.I. Nr. 249, 2012).


