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Tema: Peticija Nr. 1121/2008 dėl degalų saugyklos statybos Almodovar del Kampe 
(Siudad Realis) projekto, kurią pateikė Ispanijos pilietis Manuel Fernandez 
Santamaria

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kritikuoja įmonės „Compañía Logística de Hidrocarburos S.A.“ (toliau –
CLH) projektus, pagal kuriuos Almodovar del Kampe (Siudad Realis) bus statoma degalų 
saugykla. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad gyventojai energingai priešinosi šioms statyboms ir 
kad pažeistos kelios Bendrijos direktyvos (direktyvos 97/11/EB, 2003/105/EB, 92/43/EEB, 
2003/4/EB, 2002/3/EB ir 2000/60/EB). Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento imtis 
spręsti šią problemą ir priversti Ispanijos valdžios institucijas bei įmonę CLH sustabdyti šį 
projektą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. sausio 26 d. Komisijos buvo parašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Peticijos pateikėjas prieštarauja įmonės CLH projektui plėsti naftos kilmės degalų saugyklas 
Kastilijos-La Mančos autonominio regiono (Ispanija) Siudad Realio provincijos Almodovar 
del Kampo savivaldybėje.

Pasak peticijos pateikėjų, šis projektas sukėlė didžiulį bendruomenės nepasitenkinimą.  Jis 
vardija minėto projekto neigiamus padarinius aplinkai ir nurodo, kad Ispanijos valdžios 
institucijos galbūt pažeidė įvairias Bendrijos direktyvas.
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Komisijos tarnybos išnagrinėjo peticijos pateikėjo pateiktus argumentus ir informaciją, 
susijusią su šiuo projektu, atsižvelgdamos į Bendrijos aplinkos teisę, kuri galėtų būti taikoma 
šiuo atveju.

Pirmiausia reikėtų paminėti Direktyvą 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo.  Šios direktyvos 2 straipsnyje nustatyta, kad prieš 
duodant sutikimą projektams, galintiems daryti reikšmingą poveikį aplinkai, būtent dėl savo 
pobūdžio, masto ar vietos, turi būti pateikiamas prašymas leidimui gauti ir atliekamas 
poveikio aplinkai vertinimas.

Direktyvos 85/337/EEB nuostatos taikomos šios direktyvos I ir II prieduose išvardytiems 
projektams.  Pagal 4 straipsnio 1 dalį I priede išvardytų rūšių projektams privalomai turi būti 
atliktas poveikio aplinkai vertinimas.  Pagal 4 straipsnio 2 dalį II priede išvardytų rūšių 
projektams valstybės narės nurodo a) konkrečių projektų rūšis, b) nustato kriterijus ir (arba) 
ribas, būtinas norint nustatyti, kuriems projektams vertinimas privalomas remiantis 5–10 
straipsniais (atrankos etapas).  Valstybės narės gali taikyti abi procedūras.

Išnagrinėjus su byla susijusią informaciją paaiškėja, kad šiam projektui galėtų būti taikomas 
Direktyvos 85/337/EEB II priedo 6 dalies c punktas, kuriame nurodyta taikymo sritis yra 
„naftos, naftos chemijos ir chemijos produktų saugyklos“.  Tai reiškia, kad kompetentingos 
Ispanijos valdžios institucijos, prieš suteikdamos leidimą, privalo išnagrinėti konkretaus 
atvejo savybes ir nustatyti, ar reikia atlikti šio projekto poveikio aplinkai vertinimą.  Šis 
sprendimas turi būti priimtas atsižvelgiant į direktyvos III priede nustatytus kriterijus.

Be to, jei šis projektas gali daryti didelį poveikį paukščių specialios apsaugos teritorijai (SAT) 
ar Bendrijos svarbos teritorijai (BST), priklausančiai tinklui „Natura 2000“, Ispanijos valdžios 
institucijos privalo taikyti Direktyvos 92/43/EEB2 (Buveinių direktyva) 6 straipsnio nuostatas.

Kita vertus, šiam projektui iš tikrųjų galėtų būti taikomos ir Direktyvos 96/82/EB3 dėl didelių, 
su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (Seveso II direktyva), 
nuostatos.

Atsižvelgdama į pateiktus faktus Komisija kreipėsi į Ispanijos valdžios institucijas, prašydama 
pateikti pastabas dėl peticijos pateikėjo nurodytos informacijos ir dėl aplinkosaugos direktyvų 
taikymo šiam projektui.

Siekdama įsitikinti, ar susijusios Bendrijos aplinkosaugos direktyvos šiuo atveju buvo 
tinkamai taikomos, Komisija kreipėsi į Ispanijos valdžios institucijas, prašydama papildomos 
tikslesnės informacijos apie šį atvejį, ypač apie poveikio aplinkai vertinimą ir minėto projekto 
vykdymą nesuteikus leidimo.

Komisija praneš Peticijų komitetui apie tolesnį šio atvejo nagrinėjimą.“

                                               
1  1985 m. bir˛elio 25 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB. OL L 175, 1985 7 5.
2  1992 m. bir˛elio 25 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB. OL L 206, 1992 7 22.
3  1996 m. gruod˛io 9 d. Tarybos direktyva 96/82/EB. OL L 10, 1997 1 14.
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4. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Ankstesniuose pranešimuose Komisija Europos Parlamento Peticijų komitetą informavo apie 
Bendrijos aplinkos teisę, kuri šiuo atveju galėtų būti taikoma.

Atsižvelgdama į peticiją Nr. 1121/2008 ir klausimą raštu Nr. E-4333/08, Komisija kreipėsi į 
Ispanijos valdžios institucijas, prašydama pateikti pastabas dėl peticijos pateikėjo nurodytos 
informacijos ir dėl aplinkosaugos direktyvų taikymo šiam projektui.

Atsakydamos į Komisijos klausimą, Ispanijos valdžios institucijos nusiuntė Komisijai du 
pranešimus, kuriuos parengė valstybės centrinės valdžios administracija, būtent Pramonės, 
turizmo ir prekybos ministerijos energetikos politikos ir kasybos generalinis direktoratas ir 
Aplinkos, kaimo ir jūros reikalų ministerijos aplinkosaugos kokybės ir vertinimo generalinis 
direktoratas, prie pranešimų taip pat pridėti įvairūs priedai.

Apibendrinant, Ispanijos valdžios institucijos paaiškino, kokie buvo atlikti su šiuo projektu 
susiję administraciniai veiksmai.  Ispanijos valdžios institucijos pabrėžia, kad įgyvendinant šį 
projektą buvo laikomasi visų Ispanijos teisės sistemoje nustatytų Komisijos parengtų 
aplinkosaugos direktyvų perkėlimo sąlygų.

Ispanijos valdžios institucijos paaiškino, kad zonos gyventojams pareiškus nepasitenkinimą, 
pradinis projektas buvo iš dalies pakeistas, prie jo buvo priderintas atliktas poveikio aplinkai 
vertinimas, siekiant pasirinkti vietą iš kelių galimų alternatyvų, esančią toliau nuo Almodovar 
del Kampo.  Iš tiesų, aplinkosaugos institucija (Aplinkosaugos ministerija) paprašė rangovo 
surasti kitą alternatyvą.  Rangovui ir vietos valdžios institucijoms pasikeitus nuomonėmis, 
pasiektas bendras sutarimas, kurį taip pat patvirtino kompetentingos valdžios institucijos ir 
kuris nedaro poveikio jokioms saugomoms gamtos zonoms.

Reikia pabrėžti, kad, prieš patvirtinant šį projektą, kurį įgyvendina „Compañía Logística de 
Hidrocarburos“ (CLH), buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas. Atlikus vertinimą priimta 
poveikio aplinkai deklaracija (PAD), kurią Aplinkos ministerija patvirtino 2010 m. vasario 
12 d. sprendimu, paskelbtu 2010 m. kovo 1 d. Ispanijos Oficialiajame leidinyje (BOE) Nr. 52 
(20062-20079 p.).

Šioje PAD pateikiami poveikio aplinkai vertinimo rezultatai, įskaitant konsultacijas su 
susijusiomis valdžios institucijomis ir visuomene, išnagrinėtus įvairius alternatyvius 
sprendimus, atliktus projekto pakeitimus, nustatytas aplinkosaugos priemones, aplinkos 
stebėjimą pradėjus vykdyti projektą ir kt. Atrodo, kad poveikio aplinkai vertinimas yra 
priimtina ir pakankama priemonė siekiant tiksliai nustatyti ir įvertinti šio projekto poveikį 
aplinkai ir imtis reikiamų priemonių siekiant išvengti šio projekto poveikio aplinkai arba jį 
mažinti.
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Pažymėtina, kad 2010 m. kovo 5 d. sprendimu Energetikos politikos ir kasybos generalinis 
direktoratas galutinai suteikė leidimą įgyvendinti šį projektą, pagal kurį bus statoma degalų 
saugykla Siudad Realio provincijos Almodovar del Kampo savivaldybėje.  Šis sprendimas 
2010 m. kovo 30 d. paskelbtas Ispanijos Oficialiajame leidinyje (BOE) Nr. 77 (34925-
34928 p.).  Šiame sprendime yra nuoroda į minėtą PAD, taip pat nurodytos kitos sąlygos 
rangovui, susijusios su techniniais aspektais.

Be to, Ispanijos valdžios institucijos nurodo, kad Ispanijos teismams nepateiktas 
administracinis skundas dėl šio projekto.

Išvada

Komisija, atsižvelgdama į taikytiną Bendrijos aplinkos apsaugos teisę, išnagrinėjo peticijos 
pateikėjų argumentus ir atsiųstą informaciją, susijusią su šiuo projektu, taip pat atsižvelgdama 
į Ispanijos valdžios institucijų atsakymą ir visą su šiuo projektu susijusią turimą informaciją.

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


