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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr 0716/2008 dėl tariamų EB direktyvos 85/337 dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo pažeidimų, susijusių su Formulės 1 
trasos projektu Valensijoje, kurią pateikė Ispanijos pilietis Luis Cerillo Escudero 
„Ecologistas en Accion de Valencia“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad Valensijos vietos valdžios institucijos pažeidė EB direktyvą 
85/337 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, išduodamos 
leidimą Formulės 1 trasai Valensijoje įrengti. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad nebuvo atliktas 
jos poveikio aplinkai vertinimas ir vykdant išdavimo procedūrą nebuvo konsultuotasi su 
visuomene. Anot peticijos pateikėjo, kompetentingos valdžios institucijos nepatenkino 
prašymų suteikti aplinkosaugos informacijos, kurie buvo joms pateikti įvairių aplinkosaugos 
asociacijų, ir neatsakė į regiono ombudsmeno (isp. Sindic de Greuges) šia tema pateiktus 
klausimus. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento nurodyti Komisijai ištirti šį atvejį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. spalio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

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

„Peticijos pateikėjas mano, kad Valensijos vietos ir regioninės valdžios institucijos pažeidė 
Direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo, suteikdamos leidimą Formulės 1 trasai Valensijos mieste įrengti. Peticijos 
pateikėjas tvirtina, kad nebuvo atliktas jos poveikio aplinkai vertinimas ir vykdant leidimo 
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išdavimo procedūra nebuvo konsultuotasi su visuomene.

Komisija išnagrinėjo peticijos pateikėjo pateiktą informaciją. Pažymėtina, kad Komisija taip 
pat gavo keletą laiškų, kuriuose buvo smerkiamas galimai netinkamas EB aplinkos teisės 
taikymas šio projekto atžvilgiu. Be to, Komisija dėl šios problemos gavo klausimą raštu 
Nr. P-0529/08.

Direktyva 85/337/EEB1 su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB2 ir Direktyva 
2003/35/EB3 (žinoma kaip Poveikio aplinkai vertinimo direktyva arba PAV direktyva), 
numatytas tam tikrų viešų ir privačių projektų poveikio vertinimas. PAV direktyvoje atskirti 
vadinamieji I priedo projektai, kuriems visada privaloma taikyti PAV procedūrą, ir II priedo 
projektai, kurių atveju valstybės narės, įvertindamos kiekvieną konkretų atvejį ir (arba) 
vadovaudamosi nacionaliniuose teisės aktuose, kuriais perkeliama direktyva, nustatytomis 
ribomis ar kriterijais, nusprendžia, ar projektui taikytina PAV.

Todėl projektams, įtrauktiems į I priedą, PAV procedūra yra privaloma. Į II priedą įtrauktų 
projektų atveju valstybės narės, prieš pareikšdamos sutikimą dėl planuojamos veiklos, turi 
įvertinti, ar jie gali turėti rimtą poveikį aplinkai, atsižvelgdamos į atitinkamus atrankos 
kriterijus, išdėstytus PAV direktyvos III priede.

Svarbu pažymėti, kad „motorinių transporto priemonių nuolatinių lenktynių ir bandomosios 
trasos“ yra nurodytos PAV direktyvos II priedo 11 dalies a punkte. Remiantis turima 
informacija, Formulės 1 trasos ratas, nutiestas Valensijos mieste, nėra nuolatinė trasa, taigi ji 
nepatenka į PAV direktyvos taikymo sritį.

Kadangi šiuo atveju PAV direktyva netaikytina, Komisija neturi galimybės įsikišti. Peticijos 
pateikėjo nurodyti klausimai, taip pat kiti galimi su projekto įgyvendinimu susiję aspektai 
reglamentuojami tik atitinkamos valstybės narės teisės aktuose. Jei peticijos pateikėjas 
pageidauja juos užginčyti, jis gal pasinaudoti Ispanijos įstatymuose numatytomis teisių 
gynimo priemonėmis. 

Remiantis turima informacija, nėra jokių įrodymų, kad šiuo atveju galėjo būti pažeista EB 
aplinkos teisė.“
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