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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

 Peticijų komitetas

25.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1232/2007 dėl įtarimų pažeidus direktyvas 2003/4/EB ir 
85/337/EEB vykdant Estremadūroje (Ispanija) planuojamos statyti Balboa 
naftos perdirbimo gamyklos projektą, kurią pateikė Ispanijos pilietis Manuel 
Garcia Gonzáles visuomeninės organizacijos „Plataforma Ciudadana 
Refineria NO“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Ispanijos valdžios institucijos pažeidė keletą Bendrijos 
direktyvų, būtent Direktyvą 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija 
ir Direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo, o šie pažeidimai yra susiję su žalios naftos perdirbimo gamyklos Estremadūroje 
(Ispanija) projektu. Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad naftos perdirbimo gamykla, 
iš dalies finansuojama valstybės lėšomis, turės neigiamą poveikį aplinkai šiame žemės ūkio 
regione, garsėjančiame alyvuogių aliejaus ir vyno gamyba. Tam, kad gamykla veiktų, teigia 
peticijos pateikėjas, bus reikalingos didelės vandens sąnaudos. Jo nuomone, konsultavimosi 
su visuomene procedūra nebuvo vykdoma taip, kaip nustatyta galiojančiuose teisės aktuose, 
taip pat nebuvo deramai atsižvelgta į vietos gyventojų pareikštus nuogąstavimus dėl vandens 
tiekimo. Be to, peticijos pateikėjas pabrėžia, kad poveikio aplinkai tyrimas atliktas vien dėl 
vandens tiekimo, nors šiuo tyrimu turėtų būti išsamiai įvertinti visuminiai projekto padariniai. 
Peticijos pateikėjas taip pat teigia, kad naftos perdirbimo gamykla kartu paveiks gretimus 
Portugalijos regionus, bet Portugalijos visuomenės nuomonės nebuvo atsiklausta, nors tai
privaloma remiantis įsipareigojimais pagal Espoo konvenciją dėl poveikio aplinkai vertinimo 
tarpvalstybiniame kontekste. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento ištirti šiuos 
pažeidimus.
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2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. balandžio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d.

„Peticijos pateikėjui kelia nerimą tai, kad Ispanijos valdžios institucijos netinkamai taiko 
aplinkos apsaugos srities Bendrijos teisę, tai yra vadinamąsias Poveikio aplinkai vertinimo 
(PAV) ir Orhuso direktyvas1 Balboa naftos perdirbimo gamyklos Estremadūros srityje 
projektui. 

Tie patys nuogąstavimai buvo išdėstyti klausime raštu Nr. E-3863/08.

Komisija jau gavo informacijos šiuo klausimu. Vis dėlto pažymėtina, kad Balboa naftos 
perdirbimo gamyklos statybos projektas dar nėra patvirtintas, ir PAV procedūra vis dar 
vykdoma.

Įvertinusi šio projekto mastą ir galimą poveikį tinklo „Natura 2000“ saugomoms teritorijoms, 
Komisija Ispanijos valdžios institucijoms nusiuntė laišką, prašydama suteikti informacijos, ir 
įsipareigoja stebėti tolesnį šio projekto vykdymą.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. liepos 19 d.

„2009 m. vasario 10–11 d. vykusiame Peticijų komiteto posėdyje Komisija pranešė, kad 
Ispanijos valdžios institucijos nusiuntė prašymą pateikti daugiau informacijos apie Balboa 
naftos perdirbimo gamyklos Estremadūroje statybą.

Komisija gavo Ispanijos valdžios institucijų laišką, kuriame šios pažymi, kad poveikio 
aplinkai vertinimo procedūra vis dar vykdoma, kad Balboa naftos perdirbimo gamyklos 
statybos projektas dar nepatvirtintas ir kad kompetentingos institucijos šiuo klausimu dar 
nepateikė galutinio sprendimo.

Akivaizdu, kad procedūros vis dar vykdomos, tad kokių nors Bendrijos teisės pažeidimų 
įžvelgti neįmanoma. Vis dėlto įvertinusi projekto mastą ir jo ypatumus, taip pat atsižvelgdama 
į galimą poveikį „Natura 2000“ teritorijoms, Komisija labai dėmesingai stebi su šiuo projektu 
susijusių procedūrų eigą.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticija

2009 m. gegužės 4 d. laiške peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad, sprendžiant iš 

                                               
1 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo (OL L 175, 1985 7 5), iš dalies pakeista Tarybos direktyva 97/11/EB (OL L 73, 1997 3 14) ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB (OL L 156, 2003 6 25).
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spaudoje pasirodžiusių Estremadūros valdžios atstovų pareiškimų, kompetentingos 
institucijos Balboa naftos perdirbimo gamyklos projektą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 
požiūriu turėtų įvertinti teigiamai ir taip leisti įgyvendinti šį projektą.  

Peticijos pateikėjo nuomone, buvo pažeista Orhuso konvencijos 5 straipsnio pirmos pastraipos 
(rectius 2)1 nuostata, nes su aplinkosauga susijusi informacija nebuvo pateikta visuomenei.   

Komisijos pastaba dėl peticijos

Orhuso konvencijos 5 straipsnyje, į kurį atkreipia dėmesį peticijos pateikėjas, kalbama apie 
valdžios institucijų su aplinkosauga susijusios informacijos „aktyvią sklaidą“. Žvelgiant į 
konvencijos struktūrą, pirmasis ramstis, kitaip tariant visuomenės teisė gauti su aplinkosauga 
susijusią informaciją, išdėstomas šios konvencijos 4 ir 5 straipsniuose; pirmajame jų kalbama 
apie teisę gauti informaciją jos paprašius, antrajame – apie informacijos sklaidą, kurią 
valdžios institucijos privalo vykdyti savo pačių iniciatyva.

Bendrijos teisėje visišką šio pirmojo ramsčio veiksmingumą užtikrina Direktyva 2003/4/EB2. 
Būtent šios direktyvos 7 straipsniu Bendrijos teisėje įtvirtinamos Orhuso konvencijos 
5 straipsnio nuostatos. Vis dėlto šiuo atveju nuoroda į aktyvią informacijos sklaidą nėra 
tinkama. 

Žinoma, iš papildomo Komisijos atsakymo matyti, kad procedūra, kurios tikslas – parengti 
poveikio aplinkai vertinimą, dar nebaigta, o remiantis Orhuso konvencijos 6 straipsniu ir 
Direktyva 2003/35/EB3, ypač jos 3 straipsniu, sprendžiant poveikio aplinkai klausimus turi 
būti užtikrintas visuomenės dalyvavimas. Direktyvos 85/337/EEB, iš dalies pakeistos 
direktyvomis 97/11/EB ir 2003/35/EB, 6 straipsnio 2 pastraipoje nuodugniai aprašoma, kokia 
informacija turi būti teikiama visuomenei. Be to, užtikrinama teisė kreiptis į teismus, „kad 
[suinteresuotieji visuomenės nariai] užginčytų sprendimų, veikimo ar neveikimo, kuriems 
pagal šią direktyvą taikomos visuomenės dalyvavimo nuostatos, materialinį ar procesinį 
teisėtumą“ (Direktyvos 85/337/EEB, iš dalies pakeistos direktyvomis 97/11/EB ir 
2003/35/EB, 10a straipsnis).

Dėl to, atsižvelgiant į šias pastabas, peticijos pateikėjas raginamas ištirti, ar Direktyvos 
85/337/EEB, iš dalies pakeistos direktyvomis 97/11/EB ir 2003/35/EB, 6 straipsnio 2 dalyje 
minima informacija buvo pateikta visuomenei pagal šioje direktyvoje nustatytas procedūras. 

                                               
1 Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais, pasirašyta Orhuse 1998 m. birželio 25 d. Bendrija prie jos prisijungusi nuo 2005 m. 
gegužės 17 d. 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu (2005/370/EB), kuris paskelbtas OL L 124, 2005 5 17, 
p. 1.
Prie šio konvencijos taip pat prisijungusi Ispanijos Karalystė.
2 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės 
susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Direktyvą 90/313/EEB, paskelbta OL L 41, 2003 2 14, 
p. 26.
3 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, nustatanti visuomenės 
dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas  
85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus, paskelbta OL L 156, 2003 6 25, 
p. 17.
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Jei paaiškėtų, kad šios taisyklės nebuvo tinkamai taikomos, peticijos pateikėjui patariama 
pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis, nurodytomis šios iš dalies pakeistos direktyvos 10a
straipsnyje.

Išvados

Remdamasi pirmiau pateiktais duomenimis, Komisija konstatuoja, kad aspektų, leidžiančių 
spręsti apie Direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie 
aplinką pažeidimus, nėra.“


