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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0776/2009 dėl neleistinos plėtros veiklos Hondón de los Frailes
savivaldybėje, Alikantėje (Ispanija), kurią pateikė Didžiosios Britanijos 
pilietis Roland Sharp Hondón de los Frailes gyventojų asociacijos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atstovauja gyventojų asociacijai, kuriai didžiulį susirūpinimą kelia Frailes
savivaldybės pasiūlytas, tačiau dar neįgyvendintas generalinis miesto plėtros planas. 
Laikotarpiu, kai planas buvo pristatytas visuomenei aptarti, šie gyventojai ne kartą protestavo. 
Savivaldybė siūlo padidinti miesto teritorijų procentinę dalį nuo 2,3 proc. iki 16 proc. Pasak 
gyventojų asociacijos, 2007 m. spalio mėn. pateiktoje Chukaro upės hidrografijos 
konfederacijos ataskaitoje patvirtina, kad šiems pokyčiams neįmanoma pritarti dėl 
vandentiekio problemų. Peticijos pateikėjų įsitikinimu, pradėjus vykdyti šį netvarų miesto 
plėtros projektą būtų pažeista 2000 m. spalio 23 d. Direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus. Peticijos pateikėjai taip pat nesutinka 
su tuo, kad ateityje plėtros projektai būtų įgyvendinami vadovaujantis Miesto plėtros veiksmų 
įstatymu (isp. LRAU), kuriame numatytas vykdytojo kišimasis. Peticijos pateikėjai laikosi 
nuomonės, kad pagal šį įstatymą nepakankamai užtikrinama teisė į kompensaciją 
ekspropriacijos atveju.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.
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„Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija išnagrinėjo peticijos pateikėjo perduotą informaciją, atsižvelgdama į šiuo atveju 
taikomas Europos bendrijos (EB) teisės normas.

Bendrojoje vandens politikos direktyvoje (BVPD) 2000/60/EB1 reikalaujama smulkiai 
planuoti vandens išteklių naudojimą, kad būtų išvengta netausių sprendimų ir neatitaisomos 
žalos aplinkai. Šiuo tikslu rengiamuose upių baseinų valdymo planuose (UBVP) bus 
numatomos priemonės, padėsiančios iki 2015 m. pasiekti gerą gruntinio vandens kokybę ir 
kontroliuoti, pavyzdžiui, gruntinio vandens gavybą. Išimtis bus galima taikyti tada, kai šis 
tikslas nepasiekiamas dėl neproporcingų išlaidų ar techninių sunkumų. 

Pagal BVPD pirmieji UBVP turėjo būti paskelbti iki 2009 m. gruodžio mėn. Vienas 
pagrindinių aplinkos politikos galvosūkių – kaip ją priderinti prie kitų politikos krypčių, 
įskaitant miestų plėtros ir turizmo politiką. BVPD 13 straipsnyje nustatoma, kad valstybės 
narės privalo skatinti visas suinteresuotąsias šalis aktyviai prisidėti kuriant UBVP. Dėl 
dalyvavimu grindžiamo požiūrio BVPD teikia galimybių didinti politikos krypčių 
suderinamumą ir skatinti visuomenę saugoti ir tvariai valdyti vandenis ateityje. 

Turimais duomenimis, įgyvendinti BVPD Ispanijoje smarkiai vėluojama. Daugumoje upių 
baseinų rajonų tokių planų projektai dar nepristatyti visuomenei viešai aptarti. Rūpindamasi, 
kad Ispanijos valdžios institucijos laikytųsi įsipareigojimų, Komisija atidžiai stebės, kaip 
toliau įgyvendinama BVPD, ypač kaip tvirtinami upių baseinų valdymo planai. Patvirtinus 
UBVP, Komisija įvertins jų turinį, siekdama užtikrinti jų atitiktį BVPD reikalavimams.

Remiantis peticijos pateikėjo perduotu įvertinimu, šiuo metu Direktyva 2000/60/EB nėra 
pažeidžiama. Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad, rengiantis išduoti leidimą projektui įgyvendinti 
arba patvirtinti planą, nacionalinėms valdžios institucijoms tenka atsakomybė užtikrinti, kad 
Europos aplinkos teisės aktai būtų tinkamai taikomi. Šios institucijos turi rūpintis, kad 
vertinant poveikį aplinkai būtų atsižvelgta į visus neigiamus padarinius, susijusius su bet 
kuria papildoma vandens tiekimo infrastruktūra. 

Vis dėlto pažymėtina, kad, šiuo atveju būtų galima taikyti Direktyvą 2001/42/EB2 dėl tam 
tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (vadinamoji Strateginio poveikio 
aplinkai vertinimo, arba SPAV, direktyva) arba Direktyvą 85/337/EEB3 dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (vadinamoji Poveikio aplinkai 
vertinimo, arba PAV, direktyva), atsižvelgiant į konkretaus miestų plėtros plano pobūdį.

Komisija pasinaudojo galimybe iškelti šį klausimą Peticijai Nr. 70/2007 skirtame savo 
komunikate, kuriame taip pat aptariama „pernelyg didelė miestų plėtra ir galimi žalingi jos 
padariniai aplinkai Hondón de los Frailes savivaldybėje (Alikantėje)“.

                                               
1 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).
2 OL L 197, 2001 7 21.
3 OL L 175, 1985 7 5.
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Taigi svarbu pažymėti, kad pagal Direktyvą 2001/42/EB pačiam planui gali tekti taikyti 
strateginio poveikio aplinkai vertinimo procedūrą. Rengiant pavienius projektus, reikės 
laikytis PAV direktyvoje nustatytų procedūrų. Būtent taikant anksčiau nurodytas procedūras 
reikėtų nustatyti galimą projektų poveikį aplinkai, jį švelninti ir jo vengti. Šiose procedūrose 
numatomas viešųjų konsultacijų etapas, kai peticijų pateikėjai gali išdėstyti turimus 
priekaištus. Šia galimybe jie, regis, ir naudojosi.

Komisija nori peticijos pateikėjui paaiškinti, kad, abejodama, ar kai kurios Valensijos miesto 
plėtros veiksmų įstatymo (isp. Ley reguladora de la actividad urbanística-Ley Urbanistica 
Valenciana – LRAU-LUV) nuostatos yra suderinamos su EB viešųjų pirkimų taisyklėmis, 
Komisija kreipėsi į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą, pradėdama EB sutarties 
226 straipsnyje (dabar – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnis) nustatytą 
įsipareigojimų nevykdymo procedūrą. Su šiuo įsipareigojimų nevykdymu susijusį ieškinį 
Europos Bendrijų Teisingumo Teismui Komisija pareiškė 2008 m. liepos 9 d., bylos Nr. C-
306/08, Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę1. Šioje teismo procedūroje 
Komisija laikosi nuostatos, kad pagal Valensijos miesto plėtros veiksmų įstatymo
reglamentuojamas integruotąsias veiksmų programas (isp. Programas de Actuación 
Integrada – PAIs) skelbiant konkursų laimėtojus reikėtų visokeriopai paisyti ES viešųjų 
pirkimų taisyklių ir principų, ypač atidžiai atsižvelgti į Direktyvą 93/37/EEB dėl viešojo 
darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo2 ir Direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo3.

Vis dėlto pabrėžtina, kad anksčiau minėtose teismo procedūrose nėra ginčijamos Valensijos 
miesto plėtros veiksmų įstatymo nuostatos, reglamentuojančios su ekspropriacija (įskaitant 
peticijos pateikėjo iškeltą kompensacijos klausimą) susijusius vietos valdžios institucijų 
įgaliojimus, nes, remiantis EB sutarties 295 straipsniu (dabar – Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 345 straipsnis) dėl nuosavybės teisių sistemos valstybėse narėse, tai nėra 
Europos Sąjungos kompetencijos sričiai priklausantis klausimas.

Be to, įsipareigojimų nevykdymo procedūra taikoma būtent regioninių teisės aktų 
nesuderinamumui, ne pavieniams integruotųjų veiksmų programų įgyvendinimo pagal tuos 
aktus atvejams. Taigi peticijos pateikėjas, būdamas įsitikinęs, kad patyrė nuostolių dėl 
nacionalinės teisės aktų nesuderinamumo, žalos atlyginimo turėtų reikalauti nacionaliniu 
lygmeniu, kreipdamasis į atitinkamus įgaliojimus turinčias valdžios institucija, įskaitant 
teismus. Nacionaliniai teismai yra institucijos, pirmiausia įpareigotos rūpintis, kad būtų 
laikomasi ES teisės aktų, ypač pavieniais klaidingo ES teisės aktų taikymo atvejais. Šie 
teismai gali, o kartais ir turi, vadovaudamiesi EB sutarties 234 straipsniu (dabar – Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnis), kreiptis į Europos Bendrijų Teisingumo 

                                               
1 Puede conocer las evoluciones del procedimiento a través del formulario de búsqueda de la 
página Web del Tribunal de Justicia. 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es.
2 2003 m. birželio 14 d. Direktyva 93/37/EEB dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo 
tvarkos derinimo, OL L 199, 1993 8 9, p. 54.
3 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, 
prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, OL L 134, 2004 4 30, p. 114.
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Teismą (EBTT), jeigu mano, kad, siekiant išnagrinėti kurią nors nebaigtą bylą, reikia prašyti 
išaiškinti tam tikrą jiems ne iki galo suprantamą EB teisės aspektą.

Peticijų pateikėjai, laikydamiesi nuomonės, kad konkrečiu atveju jų nuosavybės teisės buvo 
pažeistos, žalos atlyginimo turėtų reikalauti nacionaliniu lygmeniu, kreipdamiesi į atitinkamus 
įgaliojimus turinčias valdžios institucija, įskaitant teismus.

Kiekvienas žmogus, manantis, kad pagrindinės jo teisės buvo pažeistos, gali pateikti skundą 
Europos žmogaus teisių teismui. Teismas gali imtis tik tokio klausimo, kuriam nagrinėti visos 
nacionalinio lygmens priemonės jau išbandytos.

Išvada

Komisija norėtų pabrėžti, kad pareiga apibrėžti nacionalines žemės naudojimo taisykles 
laikantis EB aplinkos teisės normų pirmiausia tenka pačioms valstybėms narėms.

Remiantis pateikta informacija, čia nagrinėjamas planas dar nepateiktas oficialiai tvirtinti, 
todėl būtų ankstoka daryti prielaidą, kad jame kaip nors pažeidžiamos EB aplinkos teisės 
normos.

Taigi šiuo etapu Komisija negali nustatyti jokio EB aplinkos teisės normų pažeidimo.

Be to, kas išdėstyta anksčiau, reikia turėti omenyje, kad Komisija, abejodama, ar kai kurios 
Valensijos miesto plėtros veiksmų įstatymo (isp. LRAU-LUV) nuostatos yra suderinamos su 
EB viešojo pirkimo taisyklėmis, kreipėsi į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą, pradėdama 
EB sutarties 226 straipsnyje (dabar – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnis) 
nustatytą įsipareigojimų nevykdymo procedūrą. Vis dėlto ši procedūra nėra taikoma 
susijusioms su ekspropriacija (įskaitant kompensacijos klausimą) Valensijos miesto plėtros 
veiksmų įstatymo nuostatoms, nes tai nėra Europos Sąjungos kompetencijos sričiai 
priklausantis klausimas.“


