
CM\857186LT.doc PE416.445/REV.

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

11.2.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1386/2007 dėl Vigo bendrojo miesto plėtros plano (BMPP) poveikio 
aplinkai, kurią pateikė Ispanijos pilietis Román Alonso Santos Vigo „Izquierda 
Unida“ partijos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad Vigo (Ispanija) bendrasis miesto plėtros planas turėtų 
paskatinti tvarią Vigo plėtrą ir atitikti visus teisinius pasekmių aplinkai vertinimo 
reikalavimus. Peticijos pateikėjas mano, kad vietos valdžios institucijų viešajai nuomonei 
pristatytas BMPP neatitinka anksčiau minėtų kriterijų ir turėtų būti ne peržiūrėtas, o parengtas 
iš naujo.  Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento užtikrinti, kad nebūtų pažeisti EB 
teisės aktai dėl pasekmių aplinkai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. gegužės 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d.

„Peticijos pateikėjas partijos „Izquierda Unida“ vardu skundžiasi dėl Vigo (Galisija, 
Ispanija) savivaldybėje patvirtinto bendrojo miesto plėtros plano (BMPP). 
Peticijos pateikėjas mano, kad turėjo būti atliktas strateginis BMPP pasekmių aplinkai 
vertinimas, bet Galisijos regiono aplinkos priežiūros institucija šiam planui pritarė 2007 m. 
rugsėjo 10 d. rezoliucija (isp. Resolución). 
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Direktyva 2001/42/EB (Pasekmių aplinkai vertinimo (PAV) direktyva)1 taikoma tiems 
planams ir programoms, kurie gali turėti didelį poveikį aplinkai. Miestų ir kaimų planavimo 
bei žemės naudojimo planams paprastai būtina atlikti PAV, jeigu jie atitinka 2 ir 3 
straipsniuose nurodytus reikalavimas.

Vis dėlto, kaip nurodyta 13 straipsnyje, direktyva taikytina tik tiems planams ir programoms, 
kuriems pirmasis oficialus parengtinis aktas priimtas po 2004 m. liepos 21 d., taip pat tiems 
planams, kuriems pirmasis parengtinis aktas priimtas iki minėtos dienos, ir kurie priimti arba 
pateikti svarstyti pagal įstatymų procedūrą praėjus daugiau nei 24 mėnesiams po šios datos 
(t. y. 2006 m. liepos 21 d.), nebent valstybės narės kiekvienu konkrečiu atveju nuspręstų, jog 
tai netikslinga. 

13 straipsnio 3 dalies antrasis sakinys skirtas užtikrinti, kad direktyvą atitinkantis 
aplinkosauginis vertinimas būtų atliekamas planams ir programoms, kuriems pirmasis 
oficialus parengtinis aktas priimtas iki 2004 m. liepos 21 d., bet kurie nebuvo patvirtinti iki 
2006 m. liepos 21 d. Tai reiškia, kad iki 2004 m. liepos mėn. turėjo būti atlikti tik nedideli ir 
nereikšmingi plano darbai, kad būtų atliktas tikslingas vertinimas. Būtų netikslinga atlikti 
plano aplinkosauginį vertinimą, jei šiam planui pirmasis oficialus parengtinis aktas būtų 
priimtas iki 2004 m. liepos mėn. ir jo įgyvendinimas tuo metu būtų jau labai pažengęs. Šios 
nuostatos esmė – ne tai, kada iki 2004 m. liepos mėn. pradėtas planas ar programa, bet tai, ar 
atitinkamų planų ar programų rengimas pasiekė tokį etapą, kuriame galima atlikti tikslingą 
aplinkosauginį vertinimą.

Šį vertinimą turėtų atlikti kompetentingos aplinkosaugos institucijos, kaip padaryta šiuo 
atveju.

Atsižvelgdama į tai, kad, remiantis turima informacija, tyrimas pradėtas 2000 m. ir vertinimą 
atliko kompetentinga aplinkosaugos institucija, Komisija neturi jokio pagrindo teigti, kad EB 
teisės aktai nėra tinkamai taikomi.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Komisijos tarnybos, atsižvelgdamos į šiuo atveju taikytiną ES aplinkos teisę, išnagrinėjo 
peticijos pateikėjo suteiktą papildomą informaciją.

Direktyva 2001/42/EB2 dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo taikoma 
tiems planams ir programoms, kurios gali turėti didelį poveikį aplinkai. Miestų ir kaimų 
planavimo bei žemės naudojimo planams paprastai būtina atlikti PAV, jeigu jie atitinka 2 ir 3 
straipsniuose nurodytus reikalavimas.

Vis dėlto, kaip nurodyta 13 straipsnyje, direktyva taikytina tik tiems planams ir programoms, 
kuriems pirmasis oficialus parengtinis aktas priimtas po 2004 m. liepos 21 d., taip pat tiems 
planams, kuriems pirmasis parengtinis aktas priimtas iki minėtos dienos, ir kurie priimti arba 
pateikti svarstyti pagal įstatymų procedūrą praėjus daugiau nei 24 mėnesiams po šios datos 
                                               
1 OL L 197, 2001 7 21, p. 30–37.
2 OL L 197, 2001 7 21, p. 30.



CM\857186LT.doc 3/3 PE416.445/REV.

LT

(t. y. 2006 m. liepos 21 d.), nebent valstybės narės kiekvienu konkrečiu atveju būtų 
nusprendusios, jog tai netikslinga. Šiuo atveju kompetentingos Ispanijos aplinkosaugos 
institucijos, regioninio Aplinkos departamento Tvarios plėtros generalinė direkcija, 2008 m. 
kovo 28 d.1 nusprendė, kad Vigo bendrojo miesto plėtros plano, pradėto 2000 m., PAV nėra 
tikslingas, remiantis Ispanijos teisės aktais, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama PAV 
direktyvos 13 straipsnio 3 dalis. Šis sprendimas paskelbtas 2008 m. gegužės 14 d. Galisijos 
oficialiajame leidinyje.

Atrodo, kad Ispanijos valdžios institucijos pasinaudojo teisėta veiksmų laisve, kuri numatyta 
PAV direktyvoje ir taikoma planams, kuriems pirmasis parengtinis aktas priimtas iki 2004 m. 
liepos 21 d., ir kurie priimti po 2006 m. liepos 21 d. Bet kokiu atveju minėtame 
kompetentingų aplinkosaugos institucijų sprendime esama nuostatų, kuriose nurodytas 
galimas šio plano poveikis aplinkai ir įtvirtintos skirtingos aplinkos apsaugos sąlygos bei 
garantijos, pvz., nurodant, kad PAV bus taikoma tolesniam planavimui pagal Vigo BMPP.

Išvados

Nors peticijos pateikėjas pateikė papildomą informaciją, Komisija šiuo atveju negalėjo 
nustatyti ES aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimo. Todėl Komisija neturi pagrindo pakeisti 
savo pirmines išvadas.“

                                               
1 Resolución de 28 de marzo de 2008, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, pola que se declara a inviabilidade 
do sometemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Vigo ós tramites previstos no artigo 7 da Lei 
9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente").


