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Tema: Peticija Nr. 0878/2007 dėl autonominės Mursijos regiono bendrijos (Ispanija) 
regioninės ir vietos valdžios institucijų tariamai padarytų EB aplinkosaugos teisės 
aktų pažeidimų, kurią pateikė Ispanijos pilietis Pedro Garcia Moreno 
organizacijos „Asociación de Naturalistas del Sureste“ (ANSE) vardu 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad autonominės Mursijos regiono bendrijos (Ispanija) regioninės 
ir vietos valdžios institucijos pažeidžia EB aplinkosaugos teisės aktus, nes jos tiesiogiai atsako 
už bendrųjų miesto plėtros planų, dalinių planų ir specialiųjų planų, kuriuose pirmenybė 
teikiama pernelyg didelei urbanizacijai, darančiai didelį neigiamą poveikį aplinkai, tvirtinimą. 
Pasak peticijos pateikėjo, Direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių 
aplinkai vertinimo (SPAV direktyva) yra nuolat pažeidžiama, nes daugeliu atvejų minėtos 
valdžios institucijos nevertina šių planų padarinių aplinkai. Peticijos pateikėjas taip pat 
smerkia nepakankamą planavimo proceso skaidrumą ir prašo Europos Parlamento ištirti 
padėtį. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. vasario 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d. 

„Peticijos pateikėjas mano, kad Mursijos regiono valdžia ir 43 (iš 45) regiono savivaldybės 
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nesilaiko Direktyvos 2001/42/EB1 nuostatų, nes nevertina miesto planų padarinių aplinkai. 

Direktyva 2001/42/EB, vadinamoji Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) 
direktyva, taikoma planams ir programoms, kurios gali turėti reikšmingą poveikį aplinkai. 
Programų ir planų, susijusių su miestų ir kaimų planavimu ar žemės naudojimu, PAV 
paprastai turi būti atliekamas, jei jie atitinka 2 ir 3 straipsniuose apibrėžtas sąlygas ir jų 
pirmasis oficialus parengtinis aktas buvo priimtas po 2004 m. liepos 21 d. 

Vis dėlto, kaip nurodoma 13 straipsnyje, Direktyva taikoma tik tiems planams ir programoms, 
kuriems pirmasis oficialus parengtinis aktas priimtas po 2004 m. liepos 21 d., taip pat planams 
ir programoms, kuriems pirmasis parengtinis aktas yra priimtas iki minėtos dienos, bet kurie 
patvirtinti arba pateikti svarstyti taikant teisėkūros procedūrą praėjus daugiau kaip 
24 mėnesiams (t. y. 2006 m. liepos 21 d.), išskyrus atvejus, kai valstybės narės nusprendžia, 
kad tai neįmanoma. Visuomenė turi būti informuojama apie sprendimą. 

Taip pat reikėtų pažymėti, kad SPAV direktyvoje paaiškinama, jog planų ir programų, 
susijusių su nedidelėmis teritorijomis vietos lygmeniu, ir nedidelių šių planų ir programų 
pakeitimų aplinkos vertinimą būtina atlikti tik tada, kai nustatoma, kad jie gali daryti didelį 
poveikį aplinkai. Jei tokiems pakeitimams nebūtų teikiama tiek pat reikšmės, kaip patiems 
planams ir programoms, direktyvos taikymo sritis būtų siauresnė. Svarbu skirti planų ir 
programų pakeitimus nuo atskirų projektų, numatytų pagal planą arba programą, pakeitimų. 
Antruoju atveju (kai patvirtinus planą ar programą keičiami atskiri projektai) būtų taikoma ne 
Direktyva 2001/42/EB, bet kiti atitinkami teisės aktai (pvz., Direktyva 92/43/EB2 ir (arba) 
Direktyva 85/337/EEB3). 

Peticijos pateikėjas prideda priedą, į kurį įtraukta daug pranešimų apie skelbimus Mursijos 
regiono oficialiajame leidinyje. Didžioji dalis šių pranešimų susijusi su pirminiu savivaldybės 
plano patvirtinimu, viešųjų konsultacijų skelbimais arba viešojo konkurso dėl plano 
parengimo skelbimais. Likusiuose pranešimuose veikiausiai nurodomi planai, patvirtinti iki 
2006 m. liepos 21 d., kai pirmojo parengtinio akto nustatyti neįmanoma. 

Remiantis pateikta informacija, dauguma planų šiuo metu nagrinėjami ir kompetentingos 
valdžios institucijos dar jų nepatvirtino. Prieš išduodamos leidimą vykdyti projektą arba prieš 
patvirtindamos planą, nacionalinės valdžios institucijos privalo užtikrinti tinkamą Europos 
aplinkosaugos teisės aktų taikymą. Kadangi iki šiol joks leidimas nebuvo suteiktas, per anksti 
daryti prielaidas apie kokį nors ES aplinkosaugos teisės pažeidimą.“
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