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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0095/2012 dėl Madrido Valdemoro ir Siemposueloso rajonuose 
planuojamos įrengti nuotekų valymo stoties, kuri neigiamai paveiktų tinklą 
„Natura 2000“ ir kurią įrengus būtų pažeistos Buveinių ir Paukščių 
direktyvos, kurią pateikė Ispanijos pilietis Julio Martín De Eugenio 
Manglano asociacijos „Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción 
de Valdemoro“ vardu

Peticija Nr. 0282/2012 dėl nuotekų valymo infrastruktūros Valdemoro ir 
Siemposueloso savivaldybėse (Madridas), kuri daro neigiamą poveikį tinklui 
„Natura 2000“ ir kuria pažeidžiamos Aplinkos poveikio vertinimo, Buveinių 
ir Paukščių direktyvos, kurią pateikė Ispanijos pilietis Javier Carrillo 
Castaño EQUO judėjimo vardu

1. Peticijos Nr. 0095/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas asociacijos „Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción“ vardu 
smerkia projektą „EDAR de Valdemoro“, kurį patvirtino Madrido autonominio regiono 
valdžia ir kurį turės įgyvendinti Madrido viešoji įmonė „Canal de Isabel II“.Pagal projektą El 
Espartalo vietovėje, esančioje Madrido Valdemoro ir Siemposueloso savivaldybių teritorijoje, 
numatoma įrengti nuotekų valymo stotį. El Espartalo vietovė iš dalies priklauso tinklui 
„Natura 2000“ ir dėl jos anksčiau pateiktos įvairios peticijos ir Parlamento klausimai (visų 
pirma Nr. E-5377/09). Nors peticijos pateikėjas pripažįsta, kad ankstesnės peticijos baigtos 
nagrinėti, nes Komisija negalėjo nustatyti jokio pažeidimo, dabar jis įspėja, kad projekto 
parametrai yra pakeisti, kaip rodo 2011 m. spalio 14 d. paskelbtas pranešimas apie projekto 
poveikį aplinkai. Peticijos pateikėjas įspėja, kad patvirtintas projektas, pavadintas 
„Alternativa 2“ kelia grėsmę tinklui „Natura 2000“, nes jis padarys tiesioginį neigiamą 
poveikį Bendrijos svarbos teritorijai ir specialiai apsaugos teritorijai. Taigi peticijos pateikėjas 
tvirtina, kad Madrido valdžios institucijos pažeidžia Buveinių direktyvą 92/43/EEB ir 
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Paukščių direktyvą 79/409/EEB.

Peticijos Nr. 0282/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas EQUO pilietinio ir politinio judėjimo vardu skundžiasi Madrido 
autonominės srities valdžios patvirtintu ir Madrido viešosios įmonės „Canal de Isabel II“ 
parengtu projektu „Madrid Depura“. Projektas susijęs su nuotekų valymo infrastruktūros 
Valdemoro ir Siemposueloso savivaldybėse, kurios dalis yra tinklo „Natura 2000“ teritorijose, 
plėtojimu. Peticijos pateikėjas visų pirma skundžiasi tuo, kad nebuvo atliktas poveikio 
aplinkai vertinimas (PAV) nepaisant poveikio tinklui „Natura 2000“, nors regiono priežiūros 
institucija, atrodo, nurodė, jog PAV iš tikrųjų reikia atlikti. Taigi peticijos pateikėjas mano, 
kad Madrido valdžios institucijos pažeidžia PAV direktyvą 85/337/EEB, Buveinių direktyvą 
92/43/EEB ir Paukščių direktyvą 79/409/EEB.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0095/2012 paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 23 d., o peticija Nr. 0282/2012 
paskelbta priimtina 2012 m. birželio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugsėjo 28 d.

Peticija Nr. 0095/2012.
„Teritorijos ES3110006 „Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid“ ir ES0000142 
„Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares“ įsteigtos pagal Buveinių 
direktyvos 92/43/EEB1 ir Paukščių direktyvos 2009/147/EB nuostatas2.

Buveinių direktyvoje reikalaujama (6 straipsnio 3 ir 4 dalyse), kad būtų atliekamas kiekvieno 
projekto, kuris gali daryti neigiamą poveikį tokioms teritorijoms, vertinimas. Remdamosi 
vertinimo išvadomis, kompetentingos valdžios institucijos pritaria tokiam planui tik 
nustačiusios, kad jis neturės neigiamo poveikio teritorijos neliečiamumui. Buveinių 
direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 4 dalies nuostatomis sukuriama nukrypti leidžiančių 
nuostatų taikymo tvarka, pagal kurią nurodomos aplinkybės, kurioms esant planai ir projektai, 
turintys neigiamą poveikį, gali arba negali būti leidžiami.

Be to, Direktyvoje 2011/92/ES3 (dar vadinamoje Poveikio aplinkai vertinimo arba 
PAV direktyva) nustatyta, kad turi būti atliekamas tam tikrų valstybės ir privačių projektų 
PAV.  PAV direktyvoje išskiriami vadinamieji I priedo projektai, kuriuos vykdant visada turi 
būti taikoma PAV procedūra, ir II priedo projektai, kuriuos vykdydamos valstybės narės, 
išnagrinėjusios kiekvieną atvejį atskirai ir (arba) vadovaudamosi nacionaliniuose perkėlimo 
teisės aktuose nustatytomis ribomis ar kriterijais, nusprendžia, ar projektams turi būti 
taikomas poveikio aplinkai vertinimas.

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.
2 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, OL L 20/7, 2010 1 26.
3 OL L 26, 2012 1 28 (Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo kodifikuota redakcija, iš dalies pakeista).
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Reikėtų atkreipti dėmesį, kad „nuotekų valymo įrenginiai, kurių galingumas viršija 
150 000 gyventojų ekvivalentą“ yra įtraukti į direktyvos I priedo 13 punktą, vadinasi, PAV 
yra privalomas.

Kita vertus, taip pat gali būti taikomos Direktyvos 91/271/EEB1 dėl miesto nuotekų valymo 
nuostatos.

Remiantis Komisijos turima informacija regioninės aplinkosaugos institucijos paskelbė su 
šiuo projektu susijusią poveikio aplinkai deklaraciją (PAD)2. Tačiau elektroninės šios 
deklaracijos versijos nėra ir su ja galima susipažinti tik vienoje iš regioninės valdžios įstaigų.

Išvados

Komisija susisieks su Ispanijos valdžios institucijomis ir išsiaiškins, ar buvo atliktas tinkamas 
šio projekto poveikio ekologinėms vertybėms, dėl kurių buvo įsteigtos šios teritorijos, 
vertinimas ir ar buvo laikomasi Buveinių direktyvos nuostatų.“ 

4. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. spalio 24 d.

Peticija Nr. 0282/2012.
„Komisija, atsižvelgdama į šiuo atveju galimai taikytiną ES aplinkos teisę, išnagrinėjo 
peticijos pateikėjo pateiktą informaciją.

Pažymėtina, kad teritorijos ES3110006 „Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid“ ir 
ES0000142 „Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares“ įsteigtos pagal Buveinių 
direktyvos 92/43/EEB3 ir Paukščių direktyvos 2009/147/EB4 nuostatas, todėl jos priklauso 
tinklui „Natura 2000“.

Remiantis Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalies nuostatomis, turi būti atliekamas 
tinkamas bet kokių planų ar projektų, galinčių neigiamai paveikti tinklo „Natura 2000“ 
teritorijas, galimo poveikio teritorijai vertinimas, atsižvelgiant į teritorijų išsaugojimo tikslus.  
Atsižvelgiant į vertinimo išvadas, kompetentingos institucijos pritaria planui ar projektui tik 
įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks teritorijų neliečiamumo.  Jei to neįmanoma 
užtikrinti, planą ar projektą galima vykdyti tik išskirtinėmis aplinkybėmis, nustatytomis šios 
direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje, ir jį vykdant būtina įgyvendinti atitinkamas kompensacines 
priemones.

Direktyvoje 2011/92/ES5 (dar vadinamoje Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva) 
nustatyta, kad turi būti atliekamas tam tikrų valstybės ir privačių projektų PAV.  

                                               
1 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo, OL L 135, 1991 5 30.
2 Madrido regiono oficialusis leidinys BOCM Nr. 304, 2011 12 23.
3 Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22).
4 Direktyva 2009/147/EB (OL L 20, 2010 1 26), kuria kodifikuojama Direktyva 79/409/EEB dėl laukinių 
paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25).
5 Direktyva 2011/92/ES (OL L 26, 2012 1 28), i š  dalies pakeistos Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo kodifikuota redakcija.
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PAV direktyva gali būti naudojama kaip priemonė siekiant taikyti minėtus gamtos direktyvų 
reikalavimus.

Kita vertus, pažymėtina, jog ES direktyvoje dėl miesto nuotekų valymo (91/271/EEB1) aiškiai 
teigiama, kad, kai įmanoma, išvalytas vanduo bus pakartotinai naudojamas (12 straipsnis), 
kartu užtikrinant, kad nuotekų šalinimo būdais būtų mažinamas neigiamas poveikis aplinkai. 
Šiuo konkrečiu atveju pabrėžtina, kad, nors siekiama užtikrinti, kad pakartotinas vandens 
naudojimas būtų naudingas aplinkai, taip pat būtina siekti, kad numatoma infrastruktūra 
atitiktų ES aplinkos acquis.

Siekdama suprasti šio atvejo aplinkybes, Komisija iš Ispanijos valdžios institucijų paprašė 
informacijos apie atitinkamų ES aplinkos teisės aktų nuostatų laikymąsi.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

Komisija ankstesniuose pranešimuose dėl šių peticijų jau pažymėjo atskirus ES aplinkos 
apsaugos teisės aktus, kurie gali būti taikomi šiuo atveju.

Atsižvelgdamos į peticiją Nr. 95/2012, Komisijos tarnybos paprašė kompetentingų Ispanijos 
valdžios institucijų suteikti informaciją apie tai, kaip laikomasi atitinkamų ES aplinkos 
apsaugos teisės aktų reikalavimų.

Į šį tyrimą taip pat įtraukta peticija Nr. 282/2012 dėl projekto, susijusio su nuotekų 
panaudojimu Madrido autonominėje bendruomenėje, Valdemoro savivaldybėje.

Komisija gavo Ispanijos valdžios atsakymą, o tiksliau, Madrido autonominės bendruomenės 
valdžios ir viešosios įmonės „Canal de Isabel II“, kuri yra šių vandentvarkos projektų 
vykdytoja, parengtas ataskaitas.

Atlikusios šio atsakymo vertinimą, Komisijos tarnybos paprašė Ispanijos valdžios institucijų 
pateikti papildomos informacijos ir dokumentacijos, siekdamos įvertinti šių projektų atitiktį 
ES aplinkos apsaugos teisės aktams.

Komisija informuos Peticijų komitetą apie bet kokius tolesnius šio atvejo pokyčius.

                                               
1 Direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (OL L 135, 1991 5 30).


