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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

10.11.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0403/2010dėl elektros linijos tarp Gandijos ir Vechero projekto, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis Joan Baptista Orquín Caselles organizacijos Foro de 
participación ciudadana de la agenda local 21 de Oliva vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad planuojama tiesti elektros liniją tarp Gandijos ir Vechero 
per jam priklausantį kelią Olyvos savivaldybėje. Jis prašo, kad minėto tinklo trasa būtų 
tiesiama ją paslepiant ir pakeičiant jos kryptį, kaip privaloma atsižvelgiant į poveikį 
kraštovaizdžiui, urbanizacijai, turizmui ir sveikatai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. liepos 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Komisijos pastabos dėl peticijos

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

Direktyvoje 85/337/EEB1 su pakeitimais (dar vadinamoje Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 
direktyvoje) nustatyta, kad įgyvendinant tam tikrus viešuosius ir privačius projektus turi būti 
                                               
1 Tarybos direktyva 85/337/EEB (OL L 175, 1985 7 5), iš dalies pakeista Tarybos 
direktyva 97/11/EB (OL L 73, 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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atliekamas jų PAV. PAV direktyvoje išskiriami vadinamieji I priedo projektai, kuriuos 
vykdant visada taikytina PAV procedūra, ir II priedo projektai, kuriuos vykdydamos valstybės 
narės, atskirai išnagrinėjusios kiekvieną atvejį ir (arba) vadovaudamosi nacionaliniuose 
perkėlimo teisės aktuose nustatytomis ribomis ar kriterijais, nusprendžia, ar projektams turi 
būti taikomas poveikio aplinkai vertinimas.

Vertėtų pažymėti, kad „antžeminių elektros perdavimo linijų tiesimas, kai įtampa aukštesnė 
nei (arba lygi) 220 kV ir linijos ilgesnės nei 15 km“ įrašytas į Direktyvos I priedo 20 punktą, 
taigi tokiems projektams PAV taikyti privaloma.

PAV procedūra užtikrinama, kad projektų pasekmės aplinkai būtų nustatytos ir įvertintos 
prieš kompetentingai institucijai suteikiant leidimą juos vykdyti. Visuomenė gali pareikšti 
savo nuomonę, o į konsultacijas būtina atsižvelgti. Visuomenę taip pat reikėtų informuoti apie 
statybos leidimo turinį.

Kalbant apie vadinamąsias ES gamtos direktyvas (Paukščių direktyvą 2009/147/EB1 ir 
Buveinių direktyvą 92/43/EEB2), reikėtų pabrėžti, kad jos būtų taikomos, jei vykdant 
atitinkamą projektą būtų daromas didelis poveikis kuriai nors tinklo „Natura 2000“ teritorijai. 
Tokiais atvejais PAV direktyva gali būti naudinga priemonė siekiant taikyti Buveinių 
direktyvos 6 straipsnyje numatytas apsaugos priemones ir reikalavimus.

Komisija gali įsikišti tik nustačius ES teisės pažeidimą. Remiantis turima informacija atrodo, 
kad kol kas vykdomi parengiamieji projekto darbai. Todėl šiuo metu nėra pagrindo manyti, 
kad atitinkamos ES teisės nuostatos nebus tinkamai taikomos.

Galiausiai Komisija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad už tinkamą ES teisės aktų įgyvendinimą 
visų pirma atsakingos valstybės narės. Pagal Sutartį Komisija neturi įgaliojimų vietoj 
valstybių narių valdžios institucijų priimti sprendimus, pavyzdžiui, tvirtinant šį projektą. Be 
to, Komisija norėtų pabrėžti, kad už projekto turinį ir tam tikros galimybės pasirinkimą ir 
toliau atsakinga atitinkama valstybė narė.

Išvada

Tokiomis aplinkybėmis nėra pagrindo teigti ES teisę buvus pažeistą. Todėl Komisija mano, 
kad šiuo etapu jokie tolesni veiksmai nereikalingi.“

                                               
1OL L 20, 2010 1 26.
2OL L 206, 1992 7 22.


