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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

9.12.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: -Peticija Nr. 0451/2009 dėl darbų, kuriuos Madrido savivaldos institucijos ir 
arkivyskupija atliks Šv. Pranciškaus bazilikoje (isp. San Francisco el Grande 
Basilica) Madride (Ispanija), kurią pateikė Ispanijos pilietis Antonio Tortosa 
Gómez

- Peticija Nr. 0725/2009 dėl naujo plėtros projekto, skirto gatvei palei 
Mansanareso upę, kurią pateikė Ispanijos pilietė Teresa Sànchez „Amigos de 
la Cornisa Vistillas“ veiklos grupės vardu, su 22 844 parašais

1. Peticijų santraukos

Peticija Nr. 0451/2009
Madrido savivaldos institucijos ir arkivyskupija planuoja rekonstruoti ir pagerinti teritoriją 
aplink Šv. Pranciškaus baziliką (isp. San Francisco el Grande). Numatoma pastatyti naujų 
arkivyskupijos pastatų ir naują biblioteką. Teritorija bus atnaujinta, bus nutiestos dvi naujos 
gatvės, tačiau projektas darys poveikį parkui Cornisa. Peticijos pateikėjas prieštarauja šiam 
miesto plėtros projektui, kuris darys neigiamą poveikį esamoms žaliosioms erdvėms ir 
paveldo išsaugojimui.

Peticija Nr. 0725/2009
Peticijos pateikėjas prieštarauja 2009 m. vasario 27 d. patvirtintam Madrido savivaldos 
institucijų ir arkivyskupijos planui (dalinio gatvės palei Mansanareso upę atnaujinimo planas), 
pagal kurį būtų visiškai rekonstruoti parkas Parque de la Cornisa, žiedas Ronda de Segovia, 
seminarijos sodai ir Šv. Pranciškaus baziliką (isp. San Francisco el Grande Basilica) supanti 
teritorija. Pagal šį susitarimą su Madrido arkivyskupija bus pastatyti nauji pastatai, kurių 
plotas sieks 25 000 m2. Šiuo metu pagal Madrido bendrąjį projektą saugomi parkai ir sodai 
praras šią apsaugą. Dėl šio plėtros projekto Madrido miesto centre bus sunaikinta daug žaliųjų 
erdvių, o istorinis miesto centras, ypač archeologinės ir istorinio paveldo vietovės, bus 
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suardytas.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0451/2009: paskelbta priimtina 2009 m. liepos 6 d.
Peticija Nr. 0725/2009: paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 30 d.

Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 
4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Komisijos tarnybos išnagrinėjo peticijų pateikėjų pateiktą informaciją atsižvelgdamos į šiam 
atvejui taikomą Europos bendrijos teisę.

Reikėtų pažymėti, kad Komisija taip pat gavo klausimą raštu (Nr. E-1763/09), kurį dėl šios 
problemos pateikė Carlos Carnero González. Šiame klausime raštu gerbiamas Europos 
Parlamento narys išreiškė susirūpinimą dėl Madrido savivaldybės „gatvės palei Mansanareso 
upę rekonstravimo dalinio plano“. Jis pabrėžia šio projekto neigiamą poveikį aplinkai ir 
Madrido paveldui. Be to, jis nurodo, kad gali būti pažeistos EB aplinkos teisės aktų nuostatos, 
nes, iki patvirtinant šį planą Madrido miesto taryboje, nebuvo atliktas poveikio aplinkai 
vertinimas.

Atsižvelgiant į aptariamo miesto planavimo projekto pobūdį, šiuo atveju būtų galima taikyti 
Direktyvą 2001/42/EB1 dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo 
(vadinamą Strateginio poveikio aplinkai vertinimo direktyva arba SPAV direktyva) arba 
Direktyvą 85/337/EEB2 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo, iš dalies pakeistą Direktyva 97/11/EB3, ir Direktyvą 2003/35/EEB4 (vadinamą 
Poveikio aplinkai vertinimo direktyva arba PAV direktyva).

Norėdama turėti visą išsamią informaciją apie šį atvejį ir išnagrinėti minėtame klausime raštu 
pateiktas problemas, Komisija paprašė kompetentingas Ispanijos valdžios institucijas pateikti 
informacijos apie atitinkamų EB aplinkos teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi.

Komisija nuolat informuos Peticijų komitetą apie visus tolesnius pokyčius nagrinėjant šį 
atvejį.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„Komisija, gavusi Europos Parlamento nario klausimą raštu Nr. E-1763/09 ir peticijas 
Nr. 451/2009 ir Nr. 725/2009, kreipėsi į Ispanijos valdžios institucijas prašydama pateikti 

                                               
1  OL L 197, 2001 7 21.
2  OL L 175, 1985 7 5.
3  OL L 073, 1997 3 14.
4  OL L 156, 2003 6 25.
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pastabas dėl šios problemos, kurią įvardijo gerbiamas Europos parlamento narys ir peticijos 
pateikėjai, ir dėl EB aplinkos teisės aktų taikymo šiuo atveju.

Ispanijos valdžios institucijos atsakė į Komisijos prašymą atsiųsdamos dvi Madrido 
autonominės srities ir Madrido merijos pateiktas ataskaitas, prie kurių pridėti įvairūs priedai, 
susiję su administraciniais, teisiniais ir techniniais veiksmais, kurių imtasi dėl šios problemos.

Apibendrinant, Ispanijos valdžios institucijos nori paaiškinti pagrindines šio miesto plėtros 
projekto „Plan Parcial de Reforma Interior de la Cornisa del Río Manzanares“, pagal kurį iš 
dalies keičiamas Madrido bendras miesto plėtros planas (isp. PGOU) ir kuris yra patvirtintas 
2005 m. gruodžio 2 d. Madrido merijai ir Madrido katalikų bažnyčios arkivyskupijai 
pasirašius susitarimą, charakteristikas.

2009 m. vasario 27 d. šį dalinį planą patvirtino Madrido merija. 2009 m. balandžio 16 d. šis 
sprendimas paskelbtas Madrido autonominės srities oficialiajame leidinyje (isp. BOCM) 
Nr. 89. Pasak Ispanijos valdžios institucijų, per viešąją konsultaciją teritorijos kaimynai 
projektui nesipriešino. 2007 m. spalio 4 d. regioninės vyriausybės sprendimu, 2007 m. spalio 
25 d. paskelbtu Madrido autonominės srities oficialiajame leidinyje Nr. 254, šis dalinis 
Madrido bendro miesto plėtros plano pakeitimas buvo patvirtintas. Pagal šį planą bus galima 
statyti naujus katalikų bažnyčios pastatus ir kultūros įstaigas. Ispanijos valdžios institucijos 
paaiškina, kad žaliųjų zonų plotas nesumažės, priešingai, jis labai padidės, kaip ir viešųjų 
kultūros įstaigų. Pasak Ispanijos valdžios institucijų, atsižvelgta ir į kitus klausimus, kilusius 
dėl poveikio kraštovaizdžiui ir triukšmo taršos.

Ispanijos valdžios institucijos taip pat paaiškina, kad, remiantis Madrido autonominės srities 
istorinio paveldo įstatymu Nr. 10/1998, su kompetentingomis kultūros srities valdžios 
institucijomis bendradarbiauta nuo pat pradžių. Iš tiesų, ši zona priklauso specialios apsaugos 
teritorijai „Bien de Interés Cultural“. Taip pat atsižvelgta į Madrido miesto kultūrinį, 
archeologinį ir istorinį paveldą.

Kalbant apie aplinkosaugos prevenciją, Ispanijos valdžios institucijos paaiškina, kad remiantis 
Madrido autonominės srities istorinio paveldo įstatymu Nr. 2/2002, šiam planui taikyta 
aplinkosaugos tyrimo procedūra. Taip pat buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas.
Regioninis aplinkosaugos departamentas 2006 m. gegužės 22 d. pateikė ataskaitą. Regioninės 
valdžios institucijos išsamiai paaiškino šios procedūros etapus ir veiksmus. Dalinį planą 
sudaro aplinkosaugos ataskaita (178–376 psl.), kurioje merija kaip rangovė patvirtina, kad 
buvo priimtos priemonės ir buvo atsižvelgia į aplinkosaugos sąlygas, kurias nustato regioninė 
aplinkosaugos institucija.

Kita vertus, Ispanijos valdžios institucijos nurodo, kad asociacija „Amigos de la Cornisa-
Vistillas“ (peticijos pateikėjai) pateikė administracinį ieškinį (Nr. 1229/2007) Madrido 
Aukščiausiajam teismui dėl 2007 m. gegužės mėn. regioninės vyriausybės sutikimo, kuriuo 
patvirtintas Madrido bendro miesto plėtros plano dalinio pakeitimo projektas. Šiuo metu 
vyksta teisminis nagrinėjimas.

Komisija išnagrinėjo visą su šia problema susijusią informaciją atsižvelgdama į Europos 
Sąjungos aplinkos teisę.
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Galiausiai išnagrinėjus bylą negalima daryti išvados, kad šiuo atveju taikoma Bendrijos aplinkos 
teisė yra pažeidžiama. Bet kuriuo atveju reikėtų pabrėžti, kad dėl šio miesto plėtros projekto yra 
pateiktas ieškinys kompetentingam Ispanijos teismui, kuris taip pat gali nuspręsti, ar šis projektas 
yra teisėtas pagal nacionalinę teisę. Taigi Komisija neturi priežasčių imtis tolesnių veiksmų dėl 
šios problemos.“


