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Portugalijoje skirstymo zonomis pramonės tikslais, kurią pateikė Jungtinės 
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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja mini Portugalijos valdžios institucijų sprendimą pramonės tikslais 
paskirstyti zonomis tam tikras teritorijas netoli Sinde Tábua, kurios anksčiau buvo 
priskiriamos žemės ūkio paskirties žemei. Peticijos pateikėja nurodo, kad taip bus sunaikinta 
natūrali šios teritorijos aplinka ir kils rimtų triukšmo ir oro taršos problemų. Nukentės ir 
vietinis turizmas bei vietos gyventojų gyvenimo kokybė. Peticijos pateikėja taip pat pabrėžia, 
kad kompetentingos institucijos atitinkamam pramonės plėtros projektui įgyvendinti turėtų 
panaudoti kitus pramoninius sklypus, ir, kadangi ji mano, jog šiuo atveju nepaisyta svarbių ES 
aplinkosaugos nuostatų, ji ragina Europos Parlamentą įsikišti. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Peticijos pateikėja protestuoja prieš numatomą žemės naudojimo paskirties pakeitimą, kurį 
remia Tabua miesto savivaldybės, esančios Koimbros apygardos Centriniame regione, 
Portugalijoje, valdžia.

Pasak peticijos pateikėjos, Tabua miesto taryba ketina Sinde-Tábua rajone įkurti verslo ir 
pramonės zoną ir pakeisti šios žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į pramoninę. Peticijos 
pateikėja nurodo, kad toks planas sunaikins natūralią šios teritorijos aplinką ir sukels rimtų 
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triukšmo ir oro taršos problemų. Ji pabrėžia, kad nukentės ir vietinis turizmas bei vietos 
gyventojų gyvenimo kokybė. Peticijos pateikėja mano, kad tokie pokyčiai nereikalingi ir kad 
savivaldybės teritorijoje yra kitų tinkamų sklypų.

Pirma, reikėtų pabrėžti, kad peticijos pareiškėja nenurodo jokio galimo konkrečios ES 
aplinkos teisės nuostatos pažeidimo.

Komisijos tarnybos išnagrinėjo peticijos pateikėjos pateiktą informaciją atsižvelgdamos į ES 
teisę, kuri šiuo atveju galėtų būti taikytina.

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į minėtojo plano ar projekto apibūdinimą, šiuo 
atveju galėtų būti taikytina Direktyva 2001/42/EB1 dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių 
aplinkai vertinimo (žinoma kaip Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo arba SPAV 
direktyva) arba Direktyva 97/11/EB2, iš dalies keičianti Direktyvą 85/337/EEB3 dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, ir Direktyva 2003/35/EB4 (žinoma 
kaip Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva).

SPAV direktyvos tikslas – užtikrinti, kad rengiant tam tikrus planus ir programas ir prieš juos 
priimant nustatomos ir vertinamos jų pasekmės aplinkai. Valdžios ir aplinkos apsaugos 
institucijos gali pateikti savo nuomonę, o į visus rezultatus atsižvelgiama vykstant planavimui. 
Priėmus planą arba programą, visuomenė informuojama apie sprendimą ir apie tai, kaip jis 
buvo priimtas.

Iš esmės planai ar programos, nacionalinių, regioninių ar vietos valdžios institucijų parengti 
miesto ir užmiesčio planavimo arba žemės naudojimo tikslais, patenka į SPAV direktyvos 
taikymo sritį.

Kita vertus, iš dalies pakeistoje Direktyvoje 85/337/EEB numatyta rengiant tam tikrus 
viešuosius ir privačius projektus atlikti jų poveikio aplinkai vertinimą.

PAV direktyvoje vadinamieji I priedo projektai, kuriems visada taikoma PAV procedūra, 
skiriami nuo II priedo projektų, kai valstybės narės, remdamosi konkretaus atvejo ištyrimu ir 
(arba) direktyvą perkeliant į nacionalinės teisės aktus nustatytomis ribomis ar kriterijais, turi 
nustatyti, ar projektui taikytina PAV direktyva. Tiriant konkretų atvejį arba nustatant ribas ar 
kriterijus, atsižvelgiama į atitinkamus direktyvos III priede išdėstytus atrankos kriterijus. Tai 
yra projekto aprašymas, jo vieta ir galimo poveikio apibūdinimas.

Taigi į I priedą įtrauktiems projektams PAV procedūra yra privaloma. Vertindamos į II priedą 
įtrauktus projektus, valstybės narės, prieš išduodant sutikimą planuojamai veiklai, turi 
nustatyti, ar jie gali turėti reikšmingą poveikį aplinkai. Reikia pažymėti, kad „Pramonės zonų 
kūrimo projektai“ įtraukti į PAV direktyvos II priedo 10 punkto a papunktį.

Peticijos pateikėja pateikė Tabua miesto savivaldybės mero patvirtinto pareiškimo dėl 
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numatomo projekto „Área Industrial e Empresarial de Sinde-Tábua" kopiją. Remiantis šiuo 
dokumentu, ketinama pritarti išsamiam planui (Plano de Pormenor), susijusiam su 1994 m. 
savivaldybės patvirtintu miesto planu (Plano Director Municipal). Šis pramonės ir verslo 
plėtros projektas grindžiamas dabartine ekonomine ir socialine padėtimi siekiant į rajoną 
pritraukti daugiau investicijų ir sukurti naujų įmonių.

Svarbu pažymėti, kad minėtame miesto tarybos pareiškime numatomas konsultavimosi su 
visuomene etapas ir nurodoma, kad, prieš kompetentingoms institucijoms priimant šį naują 
planą, jam bus taikomas strateginis poveikio aplinkai vertinimas.

Kadangi šis planas dar nėra patvirtintas, Komisija, remdamasi šioje peticijoje pateiktais 
argumentais, neranda jokių ES aplinkos teisės pažeidimo įrodymų, todėl šiame etape negali 
būti imtasi tolesnių priemonių.

Pagaliau reikia pabrėžti, kad Komisija neturi įgaliojimų įsikišti dėl galimo žemės naudojimo 
paskirties pakeitimo. Šis klausimas sprendžiamas taikant valstybės narės įstatymus. Jei 
peticijos pateikėja pageidauja šį sprendimą užginčyti, ji turėtų pasinaudoti Portugalijos 
įstatymuose nustatytais teisių gynimo būdais.

Išvada

Remdamasi peticijos pateikėjos pateikta informacija, Komisija šiuo atveju negali nustatyti 
jokio ES aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo.“


