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Peticijų komitetas

20.11.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0685/2004 dėl tariamo ES teisės aktų pažeidimo, susijusios su 
pramoninės zonos plėtra, kurią pateikė Ispanijos pilietis Eusebio Ortega 
Villalvilla gyventojų asociacijos „San Andrés de los Tacones“ vardu, su vienu 
parašu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris yra minėtos gyventojų asociacijos pirmininkas, jos vardu 
prieštarauja numatomam pramonės plėtros projektui ir tvirtina, kad tuo projektu pažeidžiama 
Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 97/11/EB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo; 
jis taip pat pateikia tam tikrus jo teiginius pagrindžiančius pavyzdžius.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2005 m. kovo 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2005 m. rugsėjo 16 d.

„Peticijos pateikėjas tvirtina, kad pagal Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės 
ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 
97/11/EB1, turi būti atliktas planuojamo statyti 400,21 ha ploto logistikos ir pramonės objekto 
poveikio aplinkai vertinimas (PAV). Jis taip pat tvirtina, kad poveikio aplinkai vertinimas taip 
pat gali būti reikalaujamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/42/EB dėl 

                                               
1  OL L 175, 1985 7 5, p. 40 ir OL L 73, 1997 3 14, p. 5.
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tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo1.
Tarybos direktyvoje 85/337/EEB (PAV direktyva) nustatyta, kad valstybės narės turi 
užtikrinti, jog prieš duodant sutikimą projektams, kurie gali daryti didelį poveikį aplinkai, be 
kita ko, dėl pobūdžio, savo masto ar vietos, reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Šie 
projektai apibrėžti direktyvos 4 straipsnyje ir I bei II prieduose. Dėl tokių projektų kaip 
„pramoninių objektų plėtros projektai“, nurodytų II priedo 10 punkto a papunktyje, valstybės 
narės kiekvienu konkrečiu atveju arba vadovaudamosi ribomis ar kriterijais privalo nustatyti, 
ar atsižvelgiant į atitinkamus direktyvos III priede išdėstytus atrankos kriterijus projektui 
privalomas vertinimas dėl galimo jo didelio poveikio aplinkai.
Tam tikromis aplinkybėmis tam pačiam projektui gali būti kartu taikomos PAV direktyva ir 
Direktyva 2001/42/EB (SAV direktyva). Taip gali nutikti, kai, pavyzdžiui, parengiamas 
planas arba konkreti plėtros programa, kuri pagal PAV direktyvą taip pat apibrėžiama kaip 
projektas. Priklausomai nuo aplinkybių taip gali nutikti pramoninio objekto statybos atveju. 
SAV direktyva būtų taikytina tik tuomet, jeigu tenkinami visi 2 ir 3 straipsniuose nustatyti 
kriterijai, ir dažniausiai, jeigu planas arba programa buvo pradėti rengti po direktyvos taikymo 
pradžios dienos (t. y. 2004 m. liepos 21 d.).

Į peticijos pateikėjo nurodytas aplinkybes Komisijos dėmesys taip pat buvo atkreiptas 
keliuose skunduose. Vykdydama pradėtus tyrimus Komisija kreipėsi į Ispanijos valdžios 
institucijas prašydama pateikti nuomonę dėl Bendrijos teisės taikymo šiuo atveju.
Savo atsakyme Ispanijos valdžios institucijos nurodė, kad galima logistikos ir pramonės 
objekto statyba Chichono (Astūrijos kunigaikštystė) miesto San Andres de los Tacones ir 
Serino rajonuose yra svarstoma. Tačiau kol kas konkretaus projekto nėra. Valdžios institucijos 
tvirtina, kad bet koks Chichono bendrojo miesto plano akto keitimas dėl šio projekto plėtros 
bus atliekamas laikantis Ispanijos ir Bendrijos teisės nuostatų, tarp jų ir SAV direktyvos. 
Ispanijos valdžios institucijos nurodo, kad vėliau pagal Ispanijos teisės aktus privalomam 
daliniam miesto planui bus privalomas poveikio aplinkai vertinimas pagal PAV direktyvą.

Ispanijos valdžios institucijos taip pat įsipareigojo Komisiją informuoti apie visus 
sprendimus, kurie gali būti priimti dėl šio atvejo ateityje.

Atsižvelgdama į tai, kad šiuo metu projekto nėra, ir į Ispanijos valdžios institucijų 
įsipareigojimą veiksmingai taikyti EB aplinkos tesės aktus tuo atveju, jei galiausiai projektas 
būtų patvirtintas, Komisija nusprendė užbaigti tyrimą ir iš anksto apie tai informavo skundo 
pateikėjus. Per nustatytą terminą skundo pateikėjai nepateikė daugiau atitinkamos 
informacijos, kuri šiuo atveju galėtų įrodyti EB teisės pažeidimą.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Komisija paprašė Ispanijos valdžios institucijų pateikti informaciją dėl Chichono (Astūrija) 
miesto valdymo plano pakeitimo, siekiant jį pritaikyti prie su miesto plėtra susijusio 
regioninio teisės akto Nr. 3/2002 Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Gijón 2004.

2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/42/EB dėl tam tikrų 

                                               
1  OL L 197, 2001 7 21, p. 30.
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planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo1 nurodoma, kad įsipareigojimas atlikti 
poveikio aplinkai vertinimą galioja planams ir programoms, kuriems pirmasis oficialus 
parengtinis aktas priimamas po 2004 m. liepos 21 d. 

Todėl planui, dėl kurio pateiktas skundas, direktyva nėra taikytina, nes pirminis patvirtinimas 
Chichono miesto tarybos plenariniame posėdyje buvo suteiktas 2004 m. vasario 9 d., o 
2003 m. gruodžio 19 d. Regiono oficialiajame leidinyje buvo paskelbta iki patvirtinimo 
visuomenei privaloma pateikti informacija ir konsultavimasis su visuomene. Be to, 2005 m. 
gruodžio 30 d. planas buvo galiausiai patvirtintas, taigi jis patenka į 24 mėnesių laikotarpį, 
skaičiuojant nuo 2004 m. liepos 21 d. 

Išvada

Miesto valdymo planas neprivalo atitikti Direktyvos 2001/42/EB reikalavimų, nes pagal šios 
direktyvos 13 straipsnio 3 dalį jam direktyva netaikytina.“

                                               
1 OL L 197, 2001 7 21, p. 30–37.


