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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1049/2007 dėl greitkelio projekto žalingo poveikio Carrigaphooca 
pilies pastatui, kurią pateikė Airijos pilietė Eileen Shanahan

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja protestuoja prieš Airijos Nacionalinės kelių direkcijos (NKD) planus tiesti 
keturių juostų greitkelį už 200 metrų nuo Carrigaphooca pilies, 800 metų senumo paminklo, 
kuris yra Airijos ir UNESCO paveldo dalis. Pasak peticijos pateikėjos, šie planai turėtų rimtą 
žalingą poveikį kraštovaizdžiui ir taptų precedentu kitų šalies paminklų naikinimui. Peticijos 
pateikėja mano, kad nebuvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas ir prieštarauja Nacionalinės 
kelių direkcijos pasiūlymui privalomai įsigyti 35 akrus istorinės valdos: peticijos pateikėja 
ginčija tokio veiksmo sąžiningumą, teigdama, kad pilies valda jau nukentėjo dėl įsakymo dėl 
privalomo pirkimo, kai prieš 25 metus buvo statomas dabartinis greitkelis N22.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. birželio 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. birželio 10 d.

„Tarybos direktyva 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (žinoma, kaip Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva) su pakeitimais 
padarytais direktyvomis 97/11/EB2 ir 2003/35/EB1 apima kelių iš keturių ar daugiau juostų 
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statybą. Šiems projektams, išvardytiems direktyvos I priede (7c punkte), turi būti nustatytas ir 
įvertintas jų galimas reikšmingas poveikis aplinkai ir turi būti pasiūlytos priemonės išvengti, 
sumažinti ir, kai įmanoma, kompensuoti reikšmingą neigiamą poveikį prieš suteikiant 
sutikimą planuojamai veiklai.

Pagal peticijos pateikėjos pateiktą informaciją, nėra aiškiai nurodyta, kad PAV nebuvo 
atliktas. Lieka abejonių dėl peticijos pateikėjos tvirtinimo, kad nebuvo paskelbta poveikio 
aplinkai deklaracija (PAD) (kaip nurodyta PAV direktyvos 6 straipsnyje). Iš tikrųjų Airijos 
teisės aktuose numatyta, kad kai atliekamas PAV, laikraščiuose turėtų būti paskelbta, kad yra 
PAD, dėl kurios galima konsultuotis. 

Išvados

Atsižvelgdama į pateiktą informaciją, Komisija šiuo metu negali nustatyti Bendrijos aplinkos 
apsaugos teisės pažeidimo. Jei peticijos pateikėja pateiktų papildomos informacijos, Komisija 
šį atvejį nagrinėtų iš naujo.“ 

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Iš peticijos pateikėjos pateiktos papildomos informacijos aišku, kad poveikio aplinkai 
vertinimas (PAV) yra atliekamas, tačiau ji teigia, kad nebuvo tinkamai apsvarstyti 
alternatyvūs maršrutai. 

Alternatyvos yra iš esmės skirtingi būdai, kuriais projekto užsakovas gali pasiekti projekto 
tikslų. 

PAV direktyvoje alternatyvos minimos 5 straipsnio 3 dalyje ir IV priede ir joje reikalaujama, 
kad su aplinkos apsauga susijusioje informacijoje, kurią pateikia projekto užsakovas, turi būti 
bent „alternatyvų, kurias išnagrinėjo projekto užsakovas, ir jo pagrindinių pasirinkimo 
priežasčių apibūdinimas, atsižvelgiant į poveikį aplinkai“ ir „priemonių, kurių numatoma 
imtis, siekiant užkirsti kelią, sumažinti ir, kur įmanoma, kompensuoti reikšmingą neigiamą 
poveikį aplinkai, aprašymas“.

Valstybės narės, žinoma, gali sugriežtinti minimalius PAV direktyvos reikalavimus savo 
nacionaliniuose teisės aktuose, laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
176 straipsnyje išdėstytų sąlygų. Kai kurios valstybės narės alternatyvų apsvarstymą padarė 
privalomu PAV reikalavimu, o kitos paliko projekto užsakovui spręsti, ar alternatyvos tinka jo 
projektui. Jei svarstomos alternatyvos, direktyvose reikalaujama, kad projekto užsakovas jas 
aprašytų poveikio aplinkai deklaracijoje ir paaiškintų siūlomo projekto pasirinkimo priežastis. 

Taigi PAV direktyvoje nenurodyta, kad atliekant PAV, reikėtų atsižvelgti į konkrečias 
alternatyvas, taip pat nėra reikalavimo, nurodančio mažiausią alternatyvų skaičių, kurį turi 
išnagrinėti projekto užsakovas. 

Peticijos pateikėjos nurodytas faktas, kad šiuo atveju į PAV nebuvo įtrauktas išsamus visų 
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galimų alternatyvų poveikis aplinkai, nėra PAV direktyvos pažeidimas. 

Taigi remiantis, dabartine direktyvos formuluote, neįmanoma nustatyti pažeidimo, kuris 
atsiranda dėl to, kad nepateikiama informacijos apie alternatyvaus maršruto parinkimą. 


