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Portugalijos pilietė Helena Isabel Coelho

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja rašo apie Douro Litoral greitkelio projektą ir teigia, kad su juo susijusiu 
privalomu pirkimu Aguiar de Sousa (Porte) pažeidžiama daugybė galiojančių aplinkosaugos 
reikalavimų, įskaitant geriamojo vandens taršą ir buveinių naikinimą. Kadangi peticijos 
pateikėja jau nesėkmingai kreipėsi į Portugalijos aplinkos ministeriją, ji prašo Europos 
Parlamento imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjai nerimą kelia Douro Litoral greitkelio (esančio Portugalijos Norte regione ) 
atkarpos projektas.

Peticijos pateikėja baiminasi, kad šis kelio projektas paveiks jai priklausančią žemę.  
Pasirodo, kad privalomas jos žemės pirkimas koncesininko vardu numatytas greitkelio 
projekte 2 – A32/A41, kurį numatoma įgyvendinti Paredes savivaldybėje esančioje Aguiar de 
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Sousa vietovėje. Peticijos pateikėja nurodo neigiamą projekte numatyto greitkelio poveikį 
aplinkai, pirmiausia gyvūnijai, augmenijai, dirbamai žemei ir gyvenamiesiems namams. Ji 
pabrėžia, kad esama kitų galimų alternatyvų, kurias įgyvendinant aplinkai ir visuomenei būtų 
padaryta mažiau žalos.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisijos tarnybos išnagrinėjo peticijos pateikėjos informaciją remdamosi ES teise, kuri 
galėtų būti taikoma peticijos pateikėjos minėtu atveju.

Direktyvoje 85/337/EEB1 su pakeitimais (ši direktyva žinoma kaip Poveikio aplinkai 
vertinimo arba PAV direktyva) nustatyta, kad turi būti atliekamas tam tikrų valstybių ir 
privačių projektų poveikio aplinkai vertinimas (PAV). PAV direktyvoje išskiriami 
vadinamieji I priedo projektai, kuriuos įgyvendinant visada turi būti atliekama PAV 
procedūra, ir II priedo projektai, kuriuos įgyvendinant valstybės narės, analizuodamos 
kiekvieną atvejį atskirai ir (arba) ribas arba kriterijus, nustatytus nacionalinės teisės aktuose, 
kuriais perkeliamos ES teisės aktų nuostatos, nusprendžia, ar įgyvendinant konkretų projektą 
reikia atlikti jo PAV.

Pažymėtina, kad greitkelių projektai įtraukti į minėtos direktyvos I priedo 7 dalies b punktą, 
todėl atlikti jų PAV yra būtina.

PAV procedūra užtikrinama, kad prieš kompetentingai institucijai duodant sutikimą pradėti 
įgyvendinti projektą, būtų nustatoma ir įvertinama, kokių padarinių įgyvendinamas projektas 
turės aplinkai. Visuomenė taip pat gali pateikti savo nuomonę, o į visas konsultacijas turi būti 
atsižvelgiama. Visuomenė taip pat turėtų būti informuota apie sutikimo įgyvendinti projektus 
turinį.

Remiantis turima informacija, Douro Litoral projektas yra naujas apmokestinamo greitkelio, 
esančio Porto vietovėje, netoli Duero upės, projektas. Jis apima 129 km ilgio kelio, kurio 
76,5 km ilgio atkarpa bus apmokestinama, tiesimą pagal projektavimo, statybos, finansavimo 
ir valdymo susitarimą.

                                               
1 Direktyva 85/337/EEB (OL L 175, 1985 7 5) su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB (OL L 073, 
1997 3 14), Direktyva 2003/35/EB (OL L 156, 2003 6 25) ir Direktyva 2009/31/EB (OL L 140, 2009 6 5).
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Šio projekto steigėjas – valstybinis Kelių infrastruktūros institutas (Instituto de Infra-
estruturas Rodoviárias), priklausantis Viešųjų darbų, transporto ir ryšių ministerijai. Šį 
koncesijos projektą laimėjo konsorciumas Auto-Estradas do Douro Litoral, S.A. (AEDL).

Svarbu pabrėžti, kad nuo 2002 m. lapkričio mėn. iki 2003 m. liepos mėn. buvo atliekama šio 
greitkelio projekto PAV procedūra, įskaitant ir viešųjų konsultacijų etapą, alternatyvių 
sprendimų analizę, koregavimo ir švelninimo priemonių priėmimą, ir t. t. PAV ataskaita dėl 
peticijoje minėtos kelio atkarpos buvo priimta 2003 m. liepos mėn. Remiantis Portugalijos 
teisės aktais, kuriais perkeliama PAV direktyva, patikros ir įvairių papildomų priemonių 
išvados, kurios numatytos kaip PAV rezultatas, įtrauktos į ataskaitą, pavadintą RECAPE.

Šio projekto RECAPE ataskaitą, kuri paskelbta 2008 m., galima rasti internete, Portugalijos 
aplinkos agentūros (Agência Portuguesa do Ambiente) interneto puslapyje, susijusiame su 
PAV procedūromis.

Reikėtų pažymėti, kad projekto schemos ir tam tikrų alternatyvų pasirinkimo atsakomybė 
priskiriama susijusiai valstybei narei ir ji turi užtikrinti, kad projektas atitiktų taikytinus ES 
teisės aktus.

Taip pat reikėtų pabrėžti, kad atsakomybė tinkamai įgyvendinti ES teisę pirmiausia tenka 
valstybėms narėms. Pagal Sutartį Komisija neturi įgaliojimų planuoti valstybių narių valdžios 
institucijų veiklos ir už jas priimti sprendimus, pavyzdžiui, leisti įgyvendinti šį greitkelio 
projektą.

Remiantis pirmiau išdėstytais faktais, taip pat išnagrinėjus turimą informaciją, šiuo atveju 
negalima nustatyti PAV direktyvos pažeidimo.

Galiausiai, dėl privačios nuosavybės nusavinimo ir atitinkamos finansinės kompensacijos 
nustatymo reikėtų pažymėti, kad šie klausimai nepatenka į ES teisės taikymo sritį, taigi 
Komisija neturi įgaliojimų imtis priemonių. Peticijos pateikėjos nurodytiems klausimams 
spręsti šiuo atžvilgiu taikomi susijusios valstybės narės teisės aktai. Jeigu peticijos pateikėja 
nori juos užginčyti, ji gali pasinaudoti Portugalijos teisės aktuose nustatytomis teisės gynimo 
priemonėmis.

Išvados

Remdamasi turima informacija, Komisija minėtu atveju negali nustatyti jokių aplinką 
reglamentuojančių ES teisės aktų pažeidimo.“
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