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Peticijų komitetas

10.11.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Dalykas: Peticija Nr. 1449/2008 dėl greitojo geležinkelio Palensija–Leonas tiesimo 
darbų neigiamo poveikio Grajal de Campos vietovei (Leonas), kurią pateikė 
Ispanijos pilietis Isaac Dominguez Santos

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad planuojamas Palensijos–Leono greitasis geležinkelis turės 
didelį neigiamą poveikį Grajal de Campos vietovei (Leonas). Pasak peticijos pateikėjo, 
geležinkelis kirs gyvenamąjį ypatingos meninės ir istorinės vertės kompleksą, dėl kurio 
Grajal de Campos yra laikoma kultūriniu požiūriu įdomia vieta. Peticijos pateikėjas kritikuoja 
tai, kad atsakingos valdžios institucijos nesiima veiksmų ir, užuot užtikrinusios Grajal de 
Campos vientisumo apsaugą, patvirtino pasiūlytą projektą. Peticijos pateikėjas prašo Europos 
Parlamentą atkreipti dėmesį į šį klausimą, nes projektas bus bendrai finansuojamas iš ES lėšų. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjas, priešindamasis geležinkelio tiesimo projektui, pasitelkia Poveikio 
aplinkai vertinimo direktyvą. Šiuo atveju peticijos pateikėjas nerimauja ne tiek dėl galimo 
poveikio gamtinei apylinkių aplinkos vertei, kiek dėl poveikio istorinio ir kultūros paveldo 
vertei. 

Komisijos tarnybos išnagrinėjo peticijos pateikėjo pateiktą informaciją atsižvelgdamos į šiam 
atvejui taikytiną Europos bendrijos teisę.
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Direktyvoje 85/337/EB1, iš dalies pakeistoje Direktyva 97/11/EB2 ir Direktyva 2003/35/EB3

(žinoma kaip Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva) yra nuostatos dėl tam tikrų 
viešųjų ir privačiųjų projektų poveikio aplinkai vertinimo atlikimo.

PAV direktyvoje skiriami vadinamieji I priedo projektai, kurių atveju PAV procedūra turi būti 
vykdoma visada, ir II priedo projektai, kurių atveju valstybės narės kruopščiai išnagrinėjusios 
kiekvieną atskirą atvejį ir (arba) vadovaudamosi direktyvą perkeliančiuose nacionalinės teisės 
aktuose nustatytais ribiniais dydžiais arba kriterijais nusprendžia, ar reikia atlikti PAV. 
Greitojo geležinkelio projektai įtraukti į direktyvos I priedo 7 punkto a papunktį, taigi PAV 
yra privalomas.

Atliekant PAV užtikrinama, kad prieš kompetentingai institucijai išduodant leidimą 
(vadinamąjį sutikimą vykdyti planuojamą veiklą) būtų nustatytas ir įvertintas projektų 
poveikis aplinkai. Valdžios ir aplinkos apsaugos institucijos gali pateikti savo nuomonę ir 
būtina atsižvelgti į visus konsultacijų rezultatus. Vėliau visuomenė turi būti informuojama 
apie sutikimo pradėti statybas turinį.

Pabrėžtina, kad pagal PAV direktyvos 3 straipsnį kultūros paveldas yra vienas iš veiksnių, 
kuriuos reikia tinkamai nustatyti, aprašyti ir įvertinti atliekant poveikio aplinkai vertinimą.

Siekdamos išsamiau susipažinti su šio atveju ir išnagrinėti šioje peticijoje keliamus klausimus 
Komisijos tarnybos nusiuntė Ispanijos valdžios institucijoms raštą prašydamos informacijos 
apie susijusių reikalavimų pagal EB aplinkos apsaugos teisę laikymąsi.

Komisija kompetentingų Ispanijos valdžios institucijų paprašė pateikti informacijos apie tai, 
kaip šiuo atveju laikomasi susijusių reikalavimų pagal EB aplinkos apsaugos teisę. Visų pirma 
Komisija paklausė Ispanijos institucijų, kaip jos taikė PAV direktyvos nuostatas.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 10 d.

„Ankstesniu pranešimu Komisija informavo Europos Parlamento Peticijų komitetą apie tai, 
kad šiuo atveju taikoma ES aplinkos apsaugos teisė, konkrečiai Direktyvoje 85/337/EB 
nustatytos pareigos (atlikti poveikio aplinkai vertinimą (PAV))4. Reikia priminti, kad pagal 
Direktyvos 85/337/EB 3 straipsnį vertinant poveikį aplinkai, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų 
atvejį, turi būti nustatomas, apibūdinamas ir įvertinamas tiesioginis ir netiesioginis projekto 
poveikis kai kuriems veiksniams, įskaitant kultūros paveldą.

Iš tiesų pažymėtina, kad Ispanijos valdžios institucijos pateikė prašymą skirti ES finansavimą 
didžiajam projektui „Línea de Alta Velocidad (AVE) Venta de Baños-Palencia-León. 
Plataforma Fase I“, įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo 2007–2013 m. veiklos 
programą, skirtą Kastilijos ir Leono autonominei sričiai. Trumpai tariant, tai greitojo 
geležinkelio linijos, sujungsiančios Madridą su Ispanijos šiaurės bei šiaurės vakarų sritimis ir 
                                               
1  OL L 175, 1985 7 5.
2  OL L 073, 1997 3 14.
3  OL L 156, 2003 6 25.
4 OL L 175, 1985 7 5.
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pratęsiančios jau veikiančią liniją Madridas–Valjadolidas, projektas.

Komisija išnagrinėjo peticijos pateikėjo išdėstytus argumentus ir pateiktą su šiuo projektu 
susijusią informaciją, remdamasi ES aplinkos apsaugos teise, kuri galėtų būti taikoma šiuo 
konkrečiu atveju, atsižvelgiant ir į visą prieinamą informaciją šia tema, ypač nagrinėjant 
ERPF šiam dideliam projektui skirto ES finansavimo dokumentus.

Kalbant apie Direktyvą 85/337/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB1 ir 
Direktyva 2003/35/EB2, paminėtina, kad buvo atlikta šio viešosios įmonės „Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias“ (ADIF) vykdomo projekto poveikio aplinkai vertinimo 
procedūra. Atlikus vertinimą priimta poveikio aplinkai deklaracija, kurią Aplinkos ministerija 
patvirtino 2007 m. sausio 30 d. sprendimu, 2007 m. kovo 2 d. paskelbtu Oficialiajame 
valstybės leidinyje Nr. 53 (BOE) (9093–9098 p.). Šios poveikio aplinkai vertinimo 
procedūros, regis, pakanka tinkamai nustatyti ir įvertinti projekto padariniams aplinkai bei 
imtis priemonių, reikalingų tiems padariniams išvengti ar sumažinti.

Remdamosi gamtos direktyvomis: 2009/147/EB (Paukščių direktyva)3 ir 92/43/EEB 
(Buveinių direktyva)4, Ispanijos valdžios institucijos pateikė tinklo „Natura 2000“ pažymą, 
2008 m. balandžio 18 d. išduotą kompetentingos tinklo „Natura 2000“ apsaugos institucijos 
(Kastilijos ir Leono autonominės srities aplinkos departamento gamtinės aplinkos generalinei 
valdybai).  Kaip nurodoma šioje pažymoje, atlikus įvertinimą ir pritaikius nustatytas 
priemones, projektas neturės didelių neigiamų padarinių tinklui „Natura 2000“. Iš tiesų šio 
projekto darbai neatliekami jokioje tinklo „Natura 2000“ teritorijoje, nors trys tokios 
teritorijos yra netoli pasirinktos trasos.

Pabrėžtina, kad šio projekto poveikio aplinkai deklaracijoje įvertintas ir galimas šio geležinkelio 
projekto poveikis kultūros paveldui. Šis klausimas apibendrinamas 9097 psl., kur, pvz., 
nurodomi konkretūs padariniai paveldo objektams Convento del Carmen, Ermita de Perales ar 
Camino de Santiago. Poveikio aplinkai deklaracijoje numatytos integravimo į gamtovaizdį 
priemonės, apsauga nuo triukšmo, moksliniai tyrimai, archeologų priežiūra ir kt. Projekto 
ataskaitoje, pateikiamoje prašymo dėl ES finansavimo formos prieduose, irgi užsimenama apie 
numatomas šios srities priemones.

Bet kokiu atveju, išnagrinėjusi šią peticiją, Komisija nusiuntė raštą Ispanijos valdžios 
institucijoms, prašydama jų pateikti konkrečias pastabas dėl peticijos pateikėjo išdėstytų faktų 
bei papildomą informaciją apie poveikio aplinkai deklaracijoje išdėstytų su kultūros paveldu 
susijusių nurodymų laikymąsi vykdant projektą.

Atsakydamos į šį prašymą pateikti informaciją, Ispanijos valdžios institucijos 2010 m. 
kovo 16 d. persiuntė Kastilijos ir Leono autonominės srities kultūros paveldo komisijos 
pritarimą, kuriuo ši komisija leido įgyvendinti aptariamą geležinkelio projektą, nes pasirinkta 
trasa ir patvirtintas projektas nesukelia pavojaus Grajal de Campos istorinės vietovės (Leono 
provincija) kultūros vertybėms.
                                               
1 OL L 73, 1997 3 14.
2 OL L 156, 2003 6 25.
3 OL L 20, 2010 1 26.
4 OL L 206, 1992 7 22.
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Be to, Ispanijos valdžios institucijos atsiuntė projekto vykdytojo (viešosios įmonės ADIF) 
parengtą specialią ataskaitą, susijusią su galimais padariniais kultūros paveldui ir įvairiomis šioje 
srityje, būtent Palensijos–Leono atkarpoje, taikytomis priemonėmis. Tai labai išsami ataskaita, 
ir Komisija ją laiko patenkinamu ir pakankamu atsakymu.

Galiausiai išnagrinėjus dokumentus negalima daryti išvados, kad šiuo atveju taikytina Bendrijos 
aplinkos teisė yra pažeidžiama.“


