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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

10.11.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1003/2005 dėl kelio ruožo A8, einančio per Kantabriją, tiesimo, 
kurią pateikė Ispanijos pilietis José Manuel García Agudo aplinkinių 
gyventojų, nepritariančių automagistralės tiesimui per Penagos, asociacijos 
(isp. Coordinadora Vecinal contra la Autovía por Penagos) vardu, su 5 
parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai nerimauja dėl automagisralės A8 (Autovía del Cantábrico) arba, 
konkrečiau, Penagos miestą kertančio kelio ruožo tiesimo projekto. Suinteresuotieji asmenys 
pabrėžia, kad vyriausybės viena po kitos pirmenybę teikė įvairiems kelio ruožams. Nors 
šiaurinis ruožas beveik baigtas, susidomėjimas pietinio ruožo tiesimu padidėjo; peticijos 
pateikėjų nuomone, šis ruožas nenaudingas, nes galiausiai bus nutiesti du lygiagretūs keliai. 
Be to, Ispanijos vyriausybė 1993 m. atliko šio projekto poveikio aplinkai vertinimą. Tačiau 
nuo to laiko padėtis labai pasikeitė. Peticijos pateikėjai nerimauja dėl to, kad gali būti 
pažeistos kelios Bendrijos direktyvos, susijusios su aplinka. Konkrečiai nerimaujama dėl 
drėgno klimato zonos, vadinamos „La Llama“. Peticijos pateikėjai reikalauja, kad projektas 
būtų sustabdytas, taip pat kad būtų surengta nauja visuomenės informavimo kampanija ir būtų 
atliktas naujas poveikio aplinkai vertinimas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2006 m. kovo 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. lapkričio 10 d.

„Peticija
2005 m. spalio 21 d. Jose Manuel García Agudo Europos Parlamentui pateikė peticiją 
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norėdamas informuoti, kad Kantabrijoje (Ispanija) bus nutiesta automagistralė Solares–Zurita.

J. M. García tvirtina, kad 1993 m. atliekant poveikio aplinkai vertinimą (PAV) neatsižvelgta į 
projekto poveikį kai kurioms gamtinėms vietovėms („Humedal de la Llama“) arba tam tikram 
kultūros paveldui. Be to, jis teigia, kad automagistralė yra per arti kai kurių gyvenviečių.

Komisijos pastabos

Direktyvoje 85/337/EEB1, iš dalies pakeistoje Direktyva 97/11/EB2 ir Direktyva 2003/35/EB3, 
numatyta atlikti tam tikrų projektų poveikio aplinkai vertinimą.
 Pagal šią direktyvą visuomet turi būti vertinamas automagistralių, greitkelių ir kai kurių kitų 
kelių tiesimo projektų poveikis (šie projektai nurodomi I priedo 7 punkte).

J. M. García teigia, kad PAV atliktas ir kad tiesiant automagistralę bus įgyvendinama 
vertinime nurodyta galimybė. Tačiau pagal pateiktą informaciją atrodo, kad projektas dar 
nagrinėjamas. Todėl aiškiai nežinoma, ar jis jau baigtas nagrinėti ir ar leidimas pradėti tiesti 
šią automagistralę jau išduotas.

Galiausiai pagal turimą informaciją su projektu susijusi teritorija yra netoli nuo dviejų 
Bendrijos svarbos teritorijų, įsteigtų pagal Direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos4, būtent nuo teritorijos ES1300010 „Río Pas“ ir teritorijos 
ES1300015 „Río Miera“. Tačiau remiantis iš peticijos pateikėjo gauta trumpa informacija 
negalima nustatyti, ar šiuo konkrečiu atveju būtų galima taikyti Direktyvą 92/43/EEB.

Išvados

Atsižvelgdama į peticijos pateikėjo pateiktą informaciją apie automagistralės tiesimo 
Kantabrijoje projektą, Komisija šiuo etapu negali nustatyti jokio Bendrijos teisės pažeidimo. 
Jeigu peticijos pateikėjas galės pateikti išsamią informaciją, leisiančią Komisijai atlikti šių 
klausimų vertinimą pagal minėtas direktyvas, Komisija šią bylą persvarstys.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. rugsėjo 21 d.

„Pirmąjį pranešimą apie šią peticiją Komisija Europos Parlamentui išsiuntė 2006 m. lapkričio 
10 d., jame daroma išvada, kad remiantis iš peticijos pateikėjo gauta informacija negalima 
nustatyti, ar Tarybos direktyva 92/43/EEB šiam konkrečiam atvejui taikoma.

Paskui peticijos pateikėjas Europos Parlamentui pateikė papildomos informacijos, kuri buvo 
perduota Komisijai, visų pirma dokumentus, susijusius su galimu darbų, numatytų atlikti 
svarbiose gamtinėse vietovėse, į kurias pateko ir tinklui „Natura 2000“ priklausančios 

                                               
1 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių 

projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, 1985 7 5).
2 1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 85/337/EEB 

dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 73, 
1997 3 14).

3 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB (OL L 156, 2003 6 25).
4 OL L 206, 1992 7 22.
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teritorijos, poveikiu. Pagal šią informaciją Komisija galėjo parengti antrąjį pranešimą apie šią 
peticiją.

Komisija patvirtina savo pirmąsias pastabas dėl Direktyvos 85/337/EEB1 dėl tam tikrų 
projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistos Direktyva 97/11/EB2 ir Direktyva 
2003/35/EB3. Kaip 2006 m. sausio 26 d. peticijos pateikėjui išsiųstame savo rašte aiškina 
Komisija, reikalaujamas automagistralės Solares–Zurita ruožo poveikio aplinkai vertinimas 
atliktas ir šio vertinimo rezultatus Ispanijos valdžios institucijos patvirtino 1993 m. birželio 
28 d. Komisija nemano, kad šiuo projektu, įvertintu ir patvirtintu prieš trylika metų, pažeisti 
taikomi Bendrijos aplinkos teisės aktai.

Dėl galimo Tarybos direktyvos 92/43/EEB4 (Buveinių direktyva) pažeidimo reikėtų pabrėžti 
šiuos punktus.

Pagal turimą informaciją su projektu susijusi teritorija yra netoli nuo drėgno klimato zonos, 
vadinamos „Laguna de la Llama“, esančios Penagos komunoje. Ši drėgno klimato zona 
nepriklauso Bendrijos svarbos teritorijai, įsteigtai pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB, ji taip 
pat nėra speciali saugoma teritorija, įsteigta pagal Paukščių direktyvą5.

Dvi tinklui „Natura 2000“ priklausančios Bendrijos svarbos teritorijos (BST), kurioms 
automagistralės projektu galėtų būti daromas poveikis, yra teritorija ES1300010 „Río Pas“ ir 
teritorija ES1300015 „Río Miera“.

Taikant Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį reikėtų atlikti automagistralės projekto 
poveikio vienai arba abiem teritorijoms, priklausančioms tinklui „Natura 2000“, vertinimą, 
jeigu manoma, kad projektu atskirai arba kartu su kitais planais ir projektais šioms 
teritorijoms gali būti padarytas didelis poveikis.

Abiejose BST saugomos pakrančių augalų buveinių rūšys ir labai svarbūs vandens 
organizmai. Pagal projektą automagistralė tiesiama rytų ir vakarų kryptimis, o abi tinklui 
„Natura 2000“ priklausančios teritorijos, kurių forma pailga ir siaura, driekiasi pietų ir šiaurės 
kryptimis. Todėl manoma, jog mažai tikėtina, kad automagistralės projektu bus padarytas 
didelis poveikis abiejų tinklui „Natura 2000“ priklausančių teritorijų apsaugos kokybei.

                                               
11985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, 1985 7 5).
21997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 85/337/EEB dėl 
tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 73, 1997 3 14).
3 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB (OL L 156, 2003 6 25).
4 Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 
(OL L 206, 1992 7 22).
5 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos 
(OL L 103, 1979 4 25).
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Remiantis gauta naujausia informacija nėra pagrindo daryti išvados, kad Bendrijos teisės aktai 
gali būti pažeisti.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gegužės 15 d.

„Atsižvelgdama į papildomą informaciją, peticijos pateikėjo ir narių pateiktą pastarąjį kartą 
aptariant šią bylą Peticijų komitete, Komisija Ispanijos valdžios institucijoms nusiuntė raštą 
norėdama paprašyti pateikti informaciją apie atitinkamų Bendrijos aplinkos teisės aktų 
reikalavimų laikymąsi šioje byloje. Komisija Ispanijos valdžios institucijų visų pirma paprašė 
nurodyti, kaip jos užtikrino atlikto PAV pagrįstumą atsižvelgdamos į galimus teisinius ir 
faktinius pokyčius.

Komisija informuos Peticijų komitetą apie šio prašymo rezultatus.“

6. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Peticijos pateikėjas prieštarauja kelio ruožo, kurį Ispanijos valdžios institucijos galiausiai 
pasirinko, kad būtų įgyvendintas automagistralės Solares–Zurita projektas, tiesimui.  Šis kelio 
ruožas tiesiamas pagal Kantabrijos autonominiame regione įgyvendinamą automagistralės 
Solares–Unquera projektą ir taip pat yra automagistralės A-8, žinomos Kantabrijos 
automagistralės (Autovía del Cantábrico) vardu ir einančios per visą Ispanijos šiaurę, dalis.

Ankstesniuose pranešimuose Komisija Europos Parlamento Peticijų komitetą informavo apie 
Bendrijos aplinkos teisę, kuri šiuo atveju galėtų būti taikoma.

Dėl Direktyvos 85/337/EEB1 (poveikio aplinkai vertinimas) pažymėtina, kad automagistralės 
Solares–Unquera projekto poveikis aplinkai įvertintas prieš patvirtinant šį projektą ir 
vertinant dalyvavo kompetentingos aplinkos institucijos.  Bet kokiu atveju įgyvendinant 
projektą numatyta taikyti aplinkos stebėjimo priemones.

Dėl Bendrijos gamtos apsaugos direktyvų 2009/147/EB2 (Paukščių direktyva) ir 92/43/EEB3

(Buveinių direktyva) pažymėtina, kad pagal turimą informaciją aptariamas projektas neturės 
didelio neigiamo poveikio tinklui „Natura 2000“.

Išnagrinėjus dokumentus negalima daryti išvados, kad šiuo atveju taikoma Bendrijos aplinkos 
teisė pažeista.  Todėl Komisija gali tik pakartoti išvadą, jau pateiktą ankstesniuose 
pranešimuose.

Be to, pažymėtina, kad Ispanijos teismai (Audiencia Nacional) 2010 m. balandžio 16 d. 
sprendimu atmetė administracinį skundą (nr. 1016/2007), pateiktą dėl Kantabrijos 
autonominiame regione įgyvendinamo automagistralės Solares–Torelavega, kuri yra 
Kantabrijos automagistralės dalis, projekto.  Šiame Ispanijos teismo sprendime taip pat 
minimi su aplinka susiję veiksmai, kurių imtasi įgyvendinant šį kelių projektą.“

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5.
2 OL L 20, 2010 1 26. 
3 OL L 206, 1992 7 22.


