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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0980/2007, ko pilsoņu grupas „Borgergruppen” vārdā iesniedza 
Dānijas valstspiederīgais Torkild Todsen, par autoceļa projektu starp Kiplev un 
Sønderborg Dānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret plānoto autoceļu starp Kiplev un Sønderborg, kas, pēc 
viņa domām, ir pretrunā ar ES tiesību aktiem vides aizsardzības jomā, jo īpaši ar Padomes 
Direktīvu Nr. 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Padomes Direktīvu Nr. 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību. Līdztekus projekta 
kaitīgajai ietekmei uz dabu paredzētais maršruts daudziem autovadītājiem nevajadzīgi 
pagarinās braucienus, kā arī radīs vairāk nekā 5000 tonnu papildu CO2  izplūžu gadā, kas 
negatīvi ietekmēs jau tā saspringto stāvokli klimata jomā. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs 
aicina Eiropas Parlamentu iejaukties un nodrošināt, lai kompetentās Dānijas iestādes ievērotu 
attiecīgos ES tiesību aktus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 4. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. jūlijā

„I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs ir norūpējies, ka plānotais Dānijas autoceļa projekts starp Kiplev un 
Sønderborg būtiski ietekmēs vairākas tuvumā esošas aizsargājamās zonas. Šīs zonas ir:
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1) SCI un SPA Hostrup sø, Assenholm mose og Felsted Vestermark (DK009X058);
2) SCI un SPA Rinkenæs skov, Dyrehaven og Rode skov (DK009X0068);
3) SPA Flensborg Fjord og Nybøl Nor (DK009X0064).

Īpaša uzmanība tiek vērsta uz faktu, ka šis ceļš šķērsos Hostrup sø apgabalu un arī atradīsies 
Kopienas nozīmes teritorijas Rinkenæs skov tuvumā.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju šis projekts bija nodots sabiedriskai 
apspriešanai, un vairāk nekā 85 % saņemto atbilžu attiecībā uz šo projektu bija noraidošas. 
Uzskatot, ka šī projekta realizēšanas rezultātā tiks būtiski degradētas norādītās zonas, 
lūgumraksta iesniedzējs iesaka projekta realizāciju nekavējoties apturēt.

Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka netālu no aizsargājamās teritorijas Hostrup sø rietumu 
daļas jau atrodas autoceļš. Plānotais autoceļš šķērsos teritorijas dienvidu daļu, un tāpēc 
teritorijas galveno daļu aptvers satiksmes plūsma. Augošā satiksmes intensitāte radīs papildu 
slodzi uz šo teritoriju, īpaši saistībā ar troksni un piesārņotājiem. Pastāvīgā trokšņa radīto 
traucējumu dēļ putniem pasliktināsies barības iegūšanas un vairošanās iespējas.

Autoceļš radīs arī šķērsli starp aizsargājamo teritoriju Hostrup sø un ezeru apgabalu, kas 
atrodas uz dienvidiem no šīs teritorijas un kurā arī mājo liels skaits putnu.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka autoceļš Hostrup sø teritorijā var mainīt arī hidroloģiskos 
apstākļus, jo autoceļa izbūves laikā tiks pazemināts gruntsūdens līmenis. Pirms atļaujas 
izsniegšanas šīs sekas netika sīkāk izpētītas, kaut arī kaitējums var būt neatgriezenisks.

Lūgumraksta iesniedzējs pievērš uzmanību faktam, ka šīs zonas dzīvotnes ir jutīgas pret 
slāpekli, kura pieļaujamā robeža ir 10-20 kg/ha gadā. Vidējais slāpekļa nogulsnēšanās 
daudzums šajā zonā jau tagad pārsniedz 20 kg/ha gadā. Tas nozīmē, ka norādītajām 
dzīvotnēm pieļaujamās robežas jau šobrīd ir pārsniegtas. Autoceļš radīs tām papildu slodzi, 
kas apgrūtinās aizsargājamo dabisko dzīvotņu saglabāšanu.

Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka šim autoceļam ir alternatīvas, kas būtu 
piemērotākas gan apkārtējai videi, gan arī no satiksmes organizēšanas viedokļa, piemēram, 
pašreizējā ceļa pārbūve.”

„II. Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Kā norādīts lūgumrakstā, Komisija jau reģistrējusi sūdzību par šo projektu 2006. gadā. 
Komisija ir izvērtējusi šo sūdzību, kā arī vairākos sējumos iesniegtos pavaddokumentus.

Autoceļš starp Kiplev un Sønderborg ir paredzēts reģionālā plāna 2001.–2012. gadam 
grozījumos Nr. 27, kurus Sønderjylland apgabala padome pieņēma 2005. gada 5. septembrī. 
Reģionālā plāna grozījumiem ir pievienots ietekmes uz vidi novērtējums, kas tika izstrādāts šī 
projekta vajadzībām.

Grozījumus Nr. 27 apsprieda Dānijas dabas aizsardzības birojs Naturklagenævne, kurš ar 
2006. gada 16. maija lēmumu šo plānu atbalstīja. Līdz ar to plāns bija galīgi apstiprināts.
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Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktā paredzēts, ka saistībā ar jebkuru plānu vai projektu, 
kuram var būt būtiska ietekme uz kādu teritoriju, ir jāveic atbilstošs izvērtējums par tā ietekmi 
uz teritoriju, ievērojot saglabāšanas mērķus. Plāns vai projekts var tikt apstiprināts tikai tādā 
gadījumā, ja ir pamats uzskatīt, ka tas uz teritorijas viengabalainību neatstās negatīvu 
iespaidu. Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 7. pantu saistības, kuras ir noteiktas 6. panta 2., 3. un 
4. punktā, attiecas arī uz īpaši aizsargājamām teritorijām.

Tāpēc saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu, lai novērtētu projekta paredzamo 
ietekmi uz vidi, ir nepieciešams izmantot pilnīgāko iespējamo zinātnes atziņu kopumu. 
Projektu var atļaut tikai gadījumā, ja iestādes ir pārliecinājušās, ka projekts uz attiecīgajām 
teritorijām neatstās negatīvu ietekmi. Projekta apstiprināšanas laikā ir jābūt pamatotai 
zinātniski iegūtai pārliecībai, ka šāda negatīva ietekme netiks radīta. Tāpēc nav atļauta 
projekta novērtēšana pa daļām vai kādas novērtējuma daļas atlikšana.

Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto informāciju, šķiet, ka novērtējumā nav pietiekami ņemti 
vērā šādi apstākļi: 1) satiksmes radītā trokšņa ietekme uz putniem, kuriem ir paredzētas šīs 
aizsargājamās teritorijas; 2) papildu barības vielu emisija no ceļa un pa to braucošajiem 
transportlīdzekļiem uz zonu, kurā jau tagad barības vielas nonāk vairāk par kritisko līmeni; un 
3) ietekme, ko radīs gruntsūdens līmeņa pazemināšana autoceļa būves laikā.

Pamatojoties uz minēto, Komisija ir nolēmusi par Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punkta 
nepareizu piemērošanu pret Dāniju uzsākt pārkāpuma procedūru.”

„III. Secinājumi

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par pārkāpuma procedūras rezultātu.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī

„Kā norādīts iepriekšējā paziņojumā, Komisija ir saņēmusi sūdzību par šo jautājumu, un 
2008. gada jūnijā tā Dānijai nosūtīja oficiālu paziņojuma vēstuli par Dzīvotņu direktīvas1

6. panta 3. punkta nepareizu piemērošanu. Galvenie izvirzītie jautājumi bija šādu apstākļu 
novērtējums: 1) satiksmes radītā trokšņa ietekme uz putniem, 2) ietekme, ko radīs papildu 
barības vielu emisija no ceļa, 3) gruntsūdens līmeņa pazemināšana autoceļa būves laikā.

Dānija uz oficiālo paziņojuma vēstuli atbildēja 2008. gada jūlijā. Atbildes vēstulē ir nopietni 
novērtētas putnu sugas šajā zonā un ar putnu dzīvotnes izvietojumu saistītie traucējumu riski. 
Ir veikti jauni barības vielu novērtējumi, kas parāda, ka tām nebūs būtiskas ietekmes. 
Visbeidzot, projekts ir mainīts, lai izvairītos no gruntsūdens līmeņa pazemināšanas (tuneļa 
vietā uzbūvēs tiltu).

Projekts tika pārrunāts arī sanāksmē kopā ar Dānijas varas iestādēm 2008. gada oktobrī, un 
kopš tās Dānijas varas iestādes vairākkārt ir iesniegušas papildu informāciju. 

Vispirms lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību uz faktu, ka pašreizējā autoceļa maršrutu 

                                               
1 92/43/EEK, OV L 206, 22.7.1992.
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nevajadzēja izvēlēties, jo ir labākas alternatīvas. Jāuzsver, ka Dzīvotņu direktīva neaizliedz 
cilvēka darbības Natura 2000 teritorijā. 6. panta mērķis patiesi ir atļaut darbības, ja tiek 
izpildīti noteikti nosacījumi. Pirmkārt, ir nepieciešamība veikt atbilstošu vides novērtējumu 
plānam vai projektam, lai noteiktu, vai tas būtiski ietekmēs minēto teritoriju. Ja tiek secināts, 
ka nebūs būtiska negatīva ietekme, tad direktīvā nav noteikta turpmāka prasība izvērtēt 
alternatīvos risinājumus.

Otrkārt, lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka autoceļa izbūve veido Dzīvotņu direktīvas 
12. panta 1. punkta d) apakšpunkta pārkāpumu, jo vairākām direktīvas IV pielikumā 
iekļautajām varžu sugām tiks kavēta izplatīšanās. Jāatzīmē, ka 16. pantā ir atļauts veikt 
atkāpes no 12. pantā noteiktās stingrās aizsardzības. Tai vietā, lai izmantotu atkāpes, projektu 
var realizēt tā, lai samazinātu vai pat atceltu jebkuru būtisku ietekmi uz minētajām sugām. 
Šādās situācijās var izmantot kaitīgās ietekmes mazināšanas pasākumus. Dānijas varas 
iestādes 2008. gada aprīlī publicēja tā saucamo autoceļa Dabas plānu 1, kurā precīzi noteikti 
plānotie kaitīgās ietekmes mazināšanas pasākumi (gandrīz 200 ūdens pieejas vietas, sētas, 
16 varžu pārejas, veģetācijas ceļi, kas vardes „pārved” pāri autoceļam utt.). Līdz ar to jebkura 
būtiska autoceļa ietekme tiek novērsta un šajā ziņā netiek pārkāpts direktīvas 12. pants.

Runājot par ietekmi uz putniem, kā jau iepriekš minēts, atbildes vēstule padziļināti izvērtē 
riskus, ko šajā teritorijā putniem radīs traucējumi saistībā ar viņu dzīvotnes izvietojumu. 
Saskaņā ar pieejamo informāciju galvenās putnu sugas ligzdo vairāk nekā 1 km attālumā no 
autoceļa, un trokšņi tās netraucēs. Savukārt pētījums, kuru izmanto lūgumraksta iesniedzējs, 
nav attiecināms uz pašreizējo gadījumu, jo nav skaidrs, vai tas attiecas uz autoceļu ar 
līdzīgiem rādītājiem kā, piemēram, satiksmes blīvumu, un dažas no pieminētajām sugām 
nedzīvo Natura 2000 teritorijā Hostrup Sø.

Komisijas vērtējums kopumā par informāciju šajā lietā ir tāds, ka ietekmes uz vidi 
novērtējums ir papildināts ar informāciju, kas sniegta kā atbilde uz oficiālo paziņojuma 
vēstuli, un informāciju, kas saņemta 2008. gada rudenī. Jaunā informācija nemaina sākotnējos 
secinājumus ietekmes novērtējumā (projekts būtiski neietekmēs šo teritoriju). Pamatojoties uz 
to, Komisija ir secinājusi, ka nav skaidru pierādījumu vai juridiska pamata, lai uzsāktu 
pārkāpuma izskatīšanas procedūru. 

Pamatojoties uz to, Komisija 2009. gada 19. martā nolēma izbeigt šīs lietas izskatīšanu.

Secinājums

Komisija ir izbeigusi šīs lietas izskatīšanu skaidru pierādījumu trūkuma dēļ, kas norādītu uz 
kāda EK vides tiesību akta pārkāpumu.”

                                               
1 http://www.vejdirektoratet.dk/imageblob/cache/191818.pdf


