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Peticijų komitetas
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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0774/2008 dėl gamtinės ir kultūrinės aplinkos apsaugos Šiaurės 
Ispanijos Kastilijos ir Leono srityje esančiuose Sorijos ir Numancijos 
miestuose, kurią pateikė Ispanijos pilietis María Jesus Peréx Agorreta UNED 
senovės istorijos departamento (it. Departamento de Historia Antigua-UNED) 
vardu

Peticija Nr. 0862/2008 dėl gamtinės ir kultūrinės aplinkos apsaugos Šiaurės 
Ispanijos Kastilijos ir Leono srityje esančiuose Sorijos ir Numancijos 
miestuose, kurią pateikė Ispanijos pilietis Amalio de Marichalar y Sáenz de 
Tejada

Peticija Nr. 1686/2008 dėl gamtinės ir kultūrinės aplinkos apsaugos Šiaurės 
Ispanijos Kastilijos ir Leono srityje esančiuose Sorijos ir Numancijos 
miestuose, kurią pateikė Ispanijos pilietis Álvaro de Marichalar y Sáenz de 
Tejada

1. Peticijos Nr. 0774/2008 santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad Sorijoje planuojama statyti „aplinkos miestą“, tačiau jis laiko 
šį terminą netinkamu, nes statybvietė Soto de Garray priskiriama prie saugomų teritorijų, 
kuriose statybos draudžiamos, nes ji yra Bendrijos svarbos teritorijoje ir specialios paukščių 
apsaugos teritorijoje, kurioje, be kitų paukščių, yra ir gandrų. Pagal projektą numatyta 
pastatyti daugiau kaip 700 gyvenamųjų namų, kelis viešbučius ir verslo parką (Polígono 
Industrial Soria II). Peticijos pateikėjas taip pat teigia, kad šis projektas ir su juo susijusi 
veikla itin neigiamai paveiks netoliese įsikūrusį Numancijos miestą, kuris turi istorinės ir 
archeologinės reikšmės. Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą imtis veiksmų 
ir patikrinti, ar šioje srityje minėto projekto atžvilgiu yra laikomasi ES teisės aktų nuostatų.

Peticijos Nr. 0862/2008 santrauka
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Peticijos pateikėjui priklauso dalis vietovės, kurią planuojama paimti visuomenės poreikiams, 
siekiant pastatyti „aplinkai nekenksmingą miestą“ Sorijoje, tačiau jis mano, kad toks 
apibūdinimas netinkamas, atsižvelgiant į tai, kad Soto de Garray priskiriama prie saugomų 
teritorijų, kurioje statybos draudžiamos, nes ji yra Bendrijos svarbos teritorijoje ir specialios 
paukščių apsaugos teritorijoje, kurioje, be kitų paukščių, yra ir gandrų. Pagal projektą 
numatyta pastatyti daugiau kaip 700 gyvenamųjų namų, kelis viešbučius ir pramonės parką 
(Polígono Industrial Soria II). Peticijos pateikėjas taip pat pažymi, kad šie projektai ir su jais 
susijusi veikla turės ypač neigiamo poveikio šalia esančiai istoriškai ir archeologiškai svarbiai 
Numancijos vietovei. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento imtis veiksmų ir 
patikrinti, ar projektas atitinka šiam sektoriui taikytinas ES teisės aktų nuostatas.

Peticijos Nr. 1686/2008 santrauka

Peticijos pateikėjui priklauso teritorijos dalis (Finca el Cabezo), kurią planuojama paimti 
visuomenės poreikiams dėl statybos projekto, apimančio daugiau kaip 700 gyvenamųjų namų, 
kelis viešbučius ir pramonės parką (Polígono Industrial Soria II). Privalomą supirkimą 
„visuomenės interesais“ buvo paskirta įvykdyti mišrios nuosavybės įmonei GESTURCAL, 
nesilaikant Direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių. Nebuvo atliktas miesto 
plėtros projekto poveikio aplinkai tyrimas ir taip pažeista Direktyva 2001/42/EB. Be to, 
plėtrai pasirinkta vietovė yra specialios paukščių apsaugos teritorijoje, kurioje gyvena 
ilgauodegių tikrųjų erelių ir pelėsakalių, todėl pažeidžiama Buveinių direktyva 92/43/EB. 
Peticijos pateikėjas taip pat teigia, kad plėtros projektas turės ypač neigiamo poveikio 
gretimai Numancijos vietovei, kuri turi istorinės ir archeologinės reikšmės (senovės Romos 
karvedžio Scipijono Afrikiečio buveinės liekanos ir romaniškojo laikotarpio liekanos San 
Chuan de Duere). Todėl jis prašo Europos Parlamento imtis veiksmų ir patikrinti, ar projektas 
yra suderinamas su atitinkamomis Bendrijos teisės nuostatomis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. spalio 23 d. (peticija Nr. 0774/2008), 2008 m. lapkričio 11 d. 
(peticija Nr. 0862/2008) ir 2009 m. kovo 26 d. (peticija Nr. 1686/2008). Komisijos buvo 
paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 vasario 20 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjai skundžiasi dėl dviejų projektų, planuojamų „aplinkos miesto“ statybų Soto 
de Garray (Sorija) ir Sorija II verslo parko projekto (117 ha) Sorijos savivaldybėje, Kabeso 
mieste.

Pasak peticijos pateikėjų, „aplinkos miestas“ Sorijoje (Soto de Garray) neigiamai veikia 
pelkingą teritoriją, kur susikerta Duero ir Teros upės ir kur gausu upinės augalijos, visų pirma 
beržų, be to, tai yra įvairių rūšių paukščių, visų pirma gandrų, lizdų sukimo vietovė. Pagal 
projektą planuojama pastatyti penkis stiklo pastatus, 800 gyvenamųjų namų, viešbučių, verslo 
patalpų ir kt., o tai turės neigiamo poveikio aplinkai, taip pat labai didelį poveikį išskirtinės 
archeologinės vietovės Numancijoje vaizdui.
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Kalbant apie Sorija II verslo parko projektą, peticijos pateikėjai paaiškina, kad jis kelia rimtą
grėsmę kultūriniam kraštovaizdžiui ir kad neatliktas poveikio aplinkai tyrimas ir neparengta 
ekonominė ataskaita. Sorija II yra tik 400 m nuo La Rasa romėnų stovyklos, kuri yra 
Scipijono buveinės dalis, kartu su Numancija paskelbta kultūros vertybe, statybos taip pat 
turės neigiamos įtakos kitiems kultūros vertybėmis paskelbtiems objektams. Taigi verslo 
parkas turės nepataisomų padarinių minėtai aplinkai.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija žino apie peticijos pateikėjų iškeltus klausimus, jie iškelti ir Komisijai pateiktuose 
skunduose.

Komisija jau ištyrė „aplinkos miesto“ projektą pagal skundą 2007/2105 ir ypatingą dėmesį 
skyrė galimam 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos bei 1979 m. balandžio 2 d. Direktyvos 79/409/EEB dėl 
laukinių paukščių apsaugos pažeidimui. Komisijos tarnyboms nepavyko nustatyti jokio 
didelio projekto poveikio tinklui „Natura 2000“, todėl skundą baigta nagrinėti 2008 m. 
birželio 15 d.

Projektas nepriklauso tinklui „Natura 2000“. Projekto vykdytojas, prieš pasirinkdamas 
konkrečią ištirtą alternatyvą, buvo nustatęs dvi sąlygas: a) kad plėtra turėtų vykti ne toliau 
kaip 8 km nuo Sorijos; ir b) kad projektas neturėtų būti įgyvendinamas kokioje nors 
saugomoje teritorijoje, o atstumas iki SCI Riberas del Duero y sus afluentes turėtų būti ne 
daugiau kaip 2 km, o nuolydis – ne daugiau kaip 8 %.

Projektas padalytas į sektorius (campus), statybos paskirstytos netolygiai, o poveikis tankiui 
minimalus. 

Projektas buvo pateiktas poveikio aplinkai vertinimo procedūrai, kuri baigta parengus 
poveikio aplinkai ataskaitą, patvirtintą 2006 m. lapkričio 10 d. rezoliucija (BOCyL –Regiono 
oficialusis leidinys, 2006 m. lapkričio 17 d.). Vadovaujantis minėta poveikio aplinkai 
ataskaita, projekto poveikio aplinkai tyrime atsižvelgta, be kita ko, į tokius aplinkos veiksnius: 
dirvožemį, vandenį, orą, klimatą, kraštovaizdį, augaliją, gyvūniją (įskaitant rūšių, buveinių 
potencialo apsaugą ir galimą poveikį saugomoms ekosistemoms), materialųjį turtą ir kultūros 
paveldą (archeologijos ir kultūros paveldą).. Be to, poveikio aplinkai ataskaitos 2 punkte dėl 
istorinio paveldo apsaugos nurodoma, kad „jei vykdant kasybos darbus bus padaryta 
atsitiktinių atradimų, t. y. atrasti objektai ir materialios liekanos, turinčios vertės Kastilijos ir 
Leono kultūros paveldui, turės būti vadovaujamasi liepos 11 d. Įstatymo Nr. 12/2002 dėl 
Kastilijos ir Leono kultūros paveldo 60 straipsnyje aprašyta tvarka“.

Šiuo metu tiriamas Sorija II verslo parko projektas. Šiomis aplinkybėmis Komisija prašo 
Ispanijos valdžios institucijų pateikti informacijos dėl Direktyvos 85/337/EEB su pakeitimais, 
padarytais direktyvomis 97/11/EB ir 2003/35/EB, ypač atsižvelgiant į galimą poveikį 
Numancijai ir romėnų stovykloms. 
Išvados

Komisija mano, kad „aplinkos miesto“ projektas nepažeidžia Bendrijos teisės aktų dėl 
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aplinkos, ir paprašė Ispanijos valdžios institucijų informacijos apie Sorija II projekto poveikį 
Numancijos aplinkai ir jos saugomoms kultūros vertybėms.  Komisija stebės projekto plėtrą.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Aplinkos miesto“ projektas

Komisija pakartoja savo ankstesniame raštu pateiktame pranešime išreikštą poziciją dėl 
„aplinkos miesto“ projekto.

Sorija II miesto planas

Gavusi Hammersteino Mintzo klausimą raštu Nr. E-6192/08, Komisija pradėjo tyrimą pagal 
EU PILOT Nr. 237/08. 

Komisija pateikė Ispanijos valdžios institucijoms keletą klausimų dėl Direktyvos 2001/42/EB 
dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai strateginio vertinimo taikymo šiam atvejui. 
Komisija taip pat paklausė, ar galėtų būti padarinių tinklo „Natura 2000“ vietovėms.

Ispanijos valdžios institucijos paaiškino, kad SPAV nuostatos netaikomos Sorijos miesto 
planavimo pakeitimams, regiono oficialiajame leidinyje (BOCyL Nr. 81, 2007 m. balandžio 
27 d.) paskelbus aiškų ir motyvuotą sprendimą. Taip yra todėl, kad, vadovaujantis įstatymu, 
kuriuo į Ispanijos teisę perkelta direktyvos 3 straipsnio 3 dalis, planų ir programų, pagal 
kurias numatomas nedidelių vietovių naudojimas vietos lygmeniu ir nedideli planų ir 
programų pakeitimai, poveikio aplinkai vertinimas turi būti atliekamas, tik jei valstybės narės 
nusprendžia, kad tai gali turėti reikšmingų padarinių aplinkai. Iš minėtame sprendime 
pateiktos informacijos ir motyvų aišku, kodėl šiuo atveju nereikia SPAV. Iš sprendimo teksto 
aišku, kad plano pakeitimai neturėjo įtakos tinklo „Natura 2000“ vietovėms. Be to, sprendime 
taip pat paaiškinama, kad bus atliktas miesto plano pakeitime nurodyto suskirstymo į 
pramonės zonas poveikio aplinkai vertinimas.

Minėtame sprendime taip pat nurodoma, kad vietovėje, kuriai Sorija II miesto planas turi 
įtakos, nėra registruotų archeologinių vietovių.

Todėl remdamasi pirmiau išdėstytais faktais, Komisija neturi pagrindo imtis veiksmų.

Viešojo pirkimo aspektai

Atrodo, kad šiose peticijose išdėstyti klausimai yra šiek tiek susiję su klausimais, nagrinėtais 
vykdant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kurią Komisija pradėjo prieš Ispaniją dėl 
Valensijos žemės įstatymo (anksčiau – LRAU, dabar – LUV) neatitikties ES viešųjų pirkimų 
taisyklėms. 2007 m. birželio 27 d. Komisija nusprendė šią bylą perduoti Europos Teisingumo 
Teismui; šiuo metu bylos nuoroda yra C-306/08, Komisija prieš Ispaniją.1.

Minėtos pažeidimo nagrinėjimo procedūros dalykas – įvairūs Valensijos žemės įstatymo 
aspektai. Valensijos žemės įstatymo aspektai, kuriuos ginčija Komisija, susiję su tuo, kad 

                                               
1 Žr. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ dėl pažangos nagrinėjant šią bylą.
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Komisija mano, jog PAIs (integruotos veiksmų programos) turėtų būti skiriamos visiškai 
laikantis ES viešųjų pirkimų taisyklių ir principų.

Komisija norėtų pabrėžti, kad minėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra apima tik ES viešųjų 
pirkimų taisyklių pažeidimą. Joje neginčijamos Valensijos žemės įstatymo nuostatos, kuriose 
reglamentuojama vietos valdžios institucijų kompetencija paėmimo visuomenės poreikiams 
srityje, nes tai nėra Bendrijos kompetencijos klausimas pagal EB sutarties 295 straipsnį, 
susijusį su valstybių narių nuosavybės teisės sistemomis.

Peticijos pateikėjų interesais, kaip jau pabrėžta atsakyme į klausimą žodžiu Nr. O-031/07 ir 
klausimą raštu Nr. E-4434/07, šiame etape negalima atmesti, kad minėtas Valensijos atvejis 
tam tikra prasme galėtų tapti precedentine Komisijos byla, todėl apimti peticijoje iškeltą 
klausimą. Tokiomis aplinkybėmis, kai tik Europos Teisingumo Teismas priims sprendimą 
šiuo klausimu, Komisija išnagrinės kitus veiksmus, kurių vertėtų imtis dėl kitų Ispanijos 
regionų žemės įstatymų. 

Išvados

Komisija mano, kad nei „aplinkos miesto“ projektu, nei Sorija II miesto planu nepažeidžiami 
Bendrijos teisės aktai dėl aplinkos.

Kalbant apie galimą EB viešųjų pirkimų taisyklių taikymą, Komisija peticijos pateikėjos 
interesais primena jai apie savo poziciją byloje C-306/08 Komisija prieš Ispaniją.“1.

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

„Komisija išnagrinėjo peticijos pateikėjo atsiųstus papildomus dokumentus, tačiau negali 
nustatyti ES aplinkos teisės aktų pažeidimo ir patvirtina savo ankstesniame pranešime 
išdėstytus argumentus.“

                                               
1 Žr. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ dėl pažangos nagrinėjant šią bylą.


