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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0559/2009 dėl greitkelio atšakos tiesimo, galinčio turėti neigiamų 
padarinių vienam Sevilijos parkui, kurią pateikė Ispanijos pilietis 
José Vázquez Gómez „l’Asociación movida Pro Parque Tamarguillo“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėją piktina Sevilijos savivaldybės projektas per Tamarguillo parką tiesti 
greitkelio atšaką. Šis parkas buvo sutvarkytas ir iš naujo apželdintas naudojant Europos 
regioninės plėtros fondo lėšas. Nutiesus kelio atšaką, netektų prasmės atlikti parko 
atnaujinimo darbai, būtų pakenkta vietos gyventojų interesams. Peticijos pateikėjas skundžiasi 
dėl prasto šių Europos lėšų valdymo. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. liepos 13 d. Komisijos buvo parašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Peticijos pateikėjas prieštarauja dėl projekto tiesti greitkelį aplink Seviliją (autonominis 
Andalūzijos regionas, Ispanija). Jis atkreipia dėmesį, kad šis aplinkkelio projektas bus 
žalingas Tamarguillo parkui, dėl jo bus sunaikinta miesto parko dalis. Pasak peticijos 
pateikėjo, šis parkas labai svarbus šalia jo gyvenantiems piliečiams ir reikšmingas jų 
gyvenimo kokybei. Jis pabrėžia, kad šis parkas turi didelę ekologinę svarbą, o įgyvendinus 
aplinkkelio projektą, ši drėgnoji miesto zona būtų sunaikinta. Peticijos pateikėjas taip pat 
pabrėžia, kad ši zona neseniai buvo atnaujinta panaudojant Europos fondų lėšas 
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(POMAL/ERPF).

Komisijos pastabos dėl peticijos

Šiuo atveju dėl Europos Sąjungos aplinkos teisės aktų įgyvendinimo reikia atkreipti dėmesį į 
1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo.  Šią direktyvą iš dalies pakeitė direktyvos 97/11/EB2, 
2003/35/EB3 ir 2009/314.
Iš dalies pakeistos Direktyvos 85/337/EEB, dar kitaip vadinamos poveikio aplinkai vertinimo 
(PAV) direktyva, 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinama nuostata, kad prieš duodant sutikimą 
projektams, galintiems daryti reikšmingą poveikį aplinkai, inter alia, dėl savo pobūdžio, masto 
ar vietos, turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.

PAV direktyva taikoma projektams, kurių sąrašas pateikiamas direktyvos I ir II prieduose. 
Reikia atkreipti dėmesį, kad I priedo 7 straipsnio b punkte kalbama apie „kelių, greitkelių“ 
projektus. Remiantis 4 straipsnio 1 dalimi, I priede išvardytų rūšių projektų vertinimas 
privalomas pagal 5–10 straipsnių nuostatas.

Vadinasi, prieš duodant sutikimą šiam greitkelio aplink Seviliją projektui, turi būti atliekamas 
poveikio aplinkai tyrimas. Reikia atkreipti dėmesį, kad laikantis šios procedūros turi būti 
skiriamas konsultacijų su visuomene laikotarpis. Prieš duodant galimą sutikimą įgyvendinti 
projektą, turi būti atsižvelgta į visuomenės išsakytas pastabas ir argumentus.

Norėdamos išsiaiškinti šio greitkelio projekto detales, Komisijos tarnybos kreipėsi į Ispanijos 
valdžios institucijas, prašydamos pateikti pastabas dėl 85/337/EEB direktyvos taikymo šiuo 
konkrečiu atveju.

Reikia atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju netaikomos ES gamtos apsaugos direktyvos 
79/409/EEB5 (Paukščių direktyva) ir 92/43/EEB6 (Buveinių direktyva), nes šis miesto parkas 
nėra įtrauktas į jokią tinklo „Natura 2000“ teritoriją.

Dėl „Parque Tamarguillo“ parko atnaujinimo ir naujo planuojamo greitkelio projektų galimo 
ES finansavimo, Komisija norėtų atkreipti dėmesį:

Remiantis informacija, kurią Komisijos tarnyboms perdavė už struktūrinius fondus atsakingos 
Ispanijos valdžios institucijos, ERDF lėšomis pagal POMAL programą (1994–1999) buvo 
bendrai finansuotas projektas „Apleistų savivaldybės teritorijų atnaujinimas“. Paskutinį kartą 
šis projektas buvo patvirtintas 2001 m. Visos reikalavimus atitinkančios projekto išlaidos 
sudarė 8 865 163 EUR, iš kurių 6 205 614 EUR sudarė bendrasis ERPF finansavimas.

Komisija neturi informacijos apie pareiškėjo nurodytą greitkelio projektą, vadinasi, 
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neprisideda prie bendro jo finansavimo. Bet kuriuo atveju Komisija peticijos pateikėjui 
pataria dėl papildomos informacijos šiuo klausimu kreiptis į kompetentingas Ispanijos 
valdžios institucijas, konkrečiai – į Ūkio ministerijos tarnautoją Martínez Urrutia el. p. 
emartinezurrutia@sgpg.meh.es.

Išvada

Komisija kreipėsi į Ispanijos valdžios institucijas su prašymu pateikti pastabas dėl Europos 
Sąjungos aplinkos teisės aktų taikymo šiuo konkrečiu atveju.

Komisija Europos Parlamentą informuos apie šios bylos tyrimo eigą.“

4. Komisijos atsakymas (peržiūrėtas), gautas 2011 m. kovo 3 d.

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

Atsižvelgdama į šią peticiją Komisija kreipėsi į Ispanijos valdžios institucijas, prašydama 
pateikti pastabas dėl peticijos pateikėjo nurodytos informacijos ir įpareigojimų, kylančių iš 
Europos Sąjungos aplinkosaugos teisės taikymo šiam projektui.

Atsakydamos į šį prašymą Ispanijos valdžios institucijos atsiuntė Sevilijos savivaldybės 
parengtą ataskaitą šia tema, prie ataskaitos pridėti įvairūs priedai.

Apibendrinant, Ispanijos valdžios institucijos pabrėžė, kad greitkelio SE-35 projektas ir 
„Parque Tamarguillo“ miesto parko sutvarkymo projektas buvo numatyti bendrajame 
Sevilijos miesto plėtros plane (PGOU). Miesto valdžios institucijos taip pat teigia, kad 
nagrinėjant minėtąjį planą buvo atlikta poveikio aplinkai vertinimo procedūra ir tik tada, 
2006 m. liepos 19 d., jį patvirtino Andalūzijos autonominė bendrija.

Komisija, išnagrinėjusi dokumentus, išsiuntė dar vieną raštą Ispanijos valdžios institucijoms, 
kuriame prašė papildomos ir tikslesnės informacijos apie šių dviejų projektų poveikio aplinkai 
vertinimą ir su jais susijusius veiksmus. Ši papildoma informacija reikalinga siekiant 
išnagrinėti šią bylą.


