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10.11.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1593/2009 dėl problemų, susijusių su pasirinktu Karansebešo 
apylankos, kuri yra Drobeta-Turnu Severiną ir Lugožą jungiančio kelio DN 6 
numatytų atnaujinimo darbų dalis, maršrutu, kurią pateikė Rumunijos pilietis 
Metodie Nicoară

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kritikuoja Rumunijos valdžios institucijų pasirinktą Karansebešo 
apylankos Buchino maršrutą, susijusį su planuojamais kelio DN 6 tarp Drobeta-Turnu 
Severino ir Lugožo atnaujinimo darbais. Peticijos pateikėjas nurodo, kad vienas planuojamo 
kelio kilometras kirs dirbamą žemę, esančią netoli gyvenamosios zonos, ir kad tai nėra pats 
geriausias pasirinkimas, nes neatsižvelgiama į jau esantį kelių tinklą ir planuojamą greitkelį 
Aradas–Bukareštas. Peticijos pateikėjas taip pat nurodo, kad dėl planuojamo maršruto 
sumažės dirbamos žemės, ir mano, kad kompensacija už visuomenės labui nusavinamą turtą 
yra juokingai maža (10 EUR už kvadratinį metrą). Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos 
Parlamento kreiptis į Rumunijos valdžios institucijas, kad būtų atliktas tikslus turimų 
galimybių įvertinimas ir ištaisyta padėtis, atsižvelgiant į tai, kad numatytiems kelio DN 6 
atnaujinimo darbams yra skirtas Bendrijos finansavimas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.
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„Peticijos pateikėjas susirūpinęs dėl pasirinkto Karansebešo apylankos, kuri yra didesniam 
Rumunijos valstybinio kelio Nr. 6 atnaujinimo projektui priklausanti atkarpa, maršruto.

Peticijos pateikėjas prieštarauja tam, kad šis kelio projektas darys neigiamą poveikį Buchino 
komunos zonoje, kurioje duotas leidimas statyti, esančiai nuosavybei. Aiškėja, jog numatyta 
užtikrinti, kad apylankai, kuri Buchino komunos teritorijoje susijungia su valstybiniu keliu 
Nr. 6, tiesti reikalingos žemės privalomas išpirkimas būtų naudingas projekto rengėjui 
(Romanian National Company of Motorways and National Roads S.A.). Peticijos pateikėjas 
nurodo neigiamą suprojektuoto kelio poveikį žemės vertei ir mano, kad kompensacija už 
nusavinamą turtą yra labai maža. Jis pabrėžia, kad yra kitų būdų, kurie darytų mažesnę 
socialinę žalą (esamas kelias galėtų užtikrinti valstybinio kelio Nr. 6 jungtį su siūloma 
apylanka).

Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija išnagrinėjo peticijos pateikėjo suteiktą informaciją atsižvelgdama į šiuo atveju 
taikytiną ES teisę.

Direktyvoje 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo, iš dalies pakeistoje Direktyva 97/11/EB2 ir Direktyva 2003/35/EB3

(PAV direktyva), nustatyta, kad projektams, galintiems daryti reikšmingą poveikį aplinkai, 
inter alia, dėl savo pobūdžio, masto ar vietos, turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas (2 straipsnio 1 dalis). PAV direktyvoje išskiriamos dvi projektų grupės: vadinamieji 
I priedo projektai, kuriems visada turi būti taikoma PAV procedūra, ir II priedo projektai, dėl 
kurių valstybės narės turi nuspręsti, ar gali būti daromas didelis poveikis aplinkai. Toks 
sprendimas gali būti priimamas nagrinėjant kiekvieną konkretų atvejį, nustatant konkrečias ribas 
ar kriterijus arba pasinaudojant šiais abiem būdais ir atsižvelgiant į atitinkamus direktyvos 
III priede pateiktus atrankos kriterijus.

Kelių projektams taikoma PAV direktyvoje nustatyta tvarka. Todėl PAV privalomas: 
 automagistralių ir greitkelių tiesimui (I priedo 7 dalies b punktas);

 naujų keturių ar daugiau eismo juostų kelių tiesimui arba rekonstrukcijai ir (arba) esamų 
dviejų ar mažiau eismo juostų kelių platinimui, norint nutiesti keturias ar daugiau eismo 
juostų ten, kur toks naujas kelias arba rekonstruota ir (arba) praplatinta nenutrūkstama kelio 
atkarpa tęsis 10 km arba daugiau (I priedo 7 dalies c punktas).

Kiti direktyvos I priede nenurodyti kelių projektai patenka į II priedo 10 dalies e punkto (kelių 
tiesimas, jei projektai neįtraukti į I priedą) taikymo sritį. Kaip minėta, projektus, kurie įtraukti 
į II priedą, valstybių narių kompetentingos institucijos privalo patikrinti, ar jie gali daryti 
didelį poveikį aplinkai, ir, jei gali, būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą turi būti rengiamos konsultacijos su visuomene, aplinkos 
ir kitomis valdžios institucijomis. Priimant sprendimą leisti vykdyti planuojamą veiklą turėtų 
būti atsižvelgiama į minėtų konsultacijų rezultatus ir informaciją, kurią kompetentingoms 

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
2 OL L 73, 1997 3 14, p. 5.
3 OL L 156, 2003 6 25, p. 17.
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institucijoms kaip dalį PAV procedūros pateikia užsakovas. Galiausiai sprendimas suteikti 
statybos leidimą arba jo nesuteikti turi būti skelbiamas viešai.

Komisija mano, kad sprendimas dėl kelio maršruto pasirinkimo turėtų būti priimtas atlikus 
PAV procedūrą. Ši procedūra turėtų padėti kompetentingoms valdžios institucijoms priimti 
objektyviausią ir skaidriausią sprendimą dėl siūlomo kelio tiesimo.
Valstybinio kelio Nr. 6 atkarpos tarp Drobeta-Turnu Severino ir Lugožo ties Oltenija ir 
Banatu (Rumunija) atnaujinimo (2-asis Krajovos ir Lugožo etapas) projektas, įskaitant 
Karansebešo apylanką, finansuojamas pagal buvusiąją ISPA programą (dabar – Sanglaudos 
fondas). Projektas apima beveik 163 km kelio atkarpos atnaujinimą ir 31 km naujų atkarpų 
tiesimą. Šio projekto rengėjas yra Transporto ir infrastruktūros ministerijai pavaldi įmonė 
Romanian National Company of Motorways and National Roads S.A.
Svarbu pažymėti, kad šiam projektui buvo taikoma PAV procedūra, kuri buvo atliekama nuo 
2006 m. spalio mėn. iki 2007 m. lapkričio mėn., įskaitant viešas konsultacijas. PAV leidimas 
peticijoje nurodyto maršruto atkarpai buvo išduotas 2007 m. lapkričio mėn.

Reikėtų pabrėžti, kad susijusi valstybė narė atsako už projekto rengimą ir tam tikrų galimybių 
pasirinkimą, taip pat ji turi užtikrinti, kad būtų laikomasi ES teisės aktų.

Taip pat reikėtų pažymėti, kad už tinkamą ES teisės aktų įgyvendinimą visų pirma atsako 
valstybės narės. Pagal Sutartį Komisija neturi įgaliojimų pakeisti valstybių narių valdžios 
institucijų ir atlikti už jas planavimo veiklą bei priimti sprendimus, pvz., dėl leidimo šiam 
kelių projektui vykdyti suteikimo.

Išvados

Remdamasi pateikta informacija Komisija negali nustatyti PAV direktyvos pažeidimo. Jeigu 
peticijos pateikėjas pateiks naujos ir išsamios informacijos bei svarbių tariamo ES teisės aktų 
nesilaikymo įrodymų, leidžiančių Komisijai įvertinti teisinius klausimus minėtos direktyvos 
požiūriu, ji toliau nagrinės šį klausimą.
Galiausiai, kalbant apie privačios nuosavybės nusavinimą ir tinkamos piniginės 
kompensacijos nustatymą, pažymėtina, kad šie klausimai nepatenka į ES teisės taikymo sritį, 
todėl Komisija neturi įgaliojimų imtis veiksmų. Peticijos pateikėjo iškeltiems klausimams 
taikytini susijusios valstybės narės teisės aktai ir Europos žmogaus teisių konvencijos 
protokolas Nr. 1. Jeigu peticijos pateikėjas nori juos ginčyti, jis gali pasinaudoti pagal 
Rumunijos teisę nustatytomis teisių gynimo priemonėmis.“


