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projekto sustabdymo, kurią pateikė Vokietijos pilietė Rosemaire Hennecke 
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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja yra trečiosios piliečių veiksmų grupės Tarifoje (grupės pavadinimas 
„Mažiau betono, daugiau išminties“), kuri siekia sustabdyti planuoto greitkelio A-48 tarp 
Vechero ir Alchesiraso tiesimą (paplatinant kelią N 340, kuris yra transeuropinio tinko dalis), 
koordinatorė. Ji prašo apsaugoti „tikriausiai paskutinį rojų Ispanijos pakrantėje“ ir atkreipia 
dėmesį į tai, kad numatyto greitkelio maršrutas apima teritorijas, kurias siūloma pripažinti 
Bendrijos intereso sritimis. Pelkių zonai „Humedal de la Janda“, kuri kažkada buvo didžiausia 
Europoje, taip pat daromas poveikis. Tačiau atsakingos valdžios institucijos dar neatsakė.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2006 m. liepos 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. kovo 23 d.

Peticijos pateikėja piliečių veiksmų grupės „Mažiau betono, daugiau išminties“ (isp. „Menos 
Hormigón y más Inteligencia“) siekia sustabdyti kelio N340, kuris taps greitkeliu A48 
Vecheras–Alchesirasas Andalūzijos regione, platinimą, kurį numatė Viešųjų darbų 
ministerija. Ji prašo apsaugoti teritoriją, kurią mano esant paskutiniu rojumi Ispanijos 
pakrantėje, ir atkreipia dėmesį į tai, kad numatyto greitkelio maršrutas apima teritorijas, 
kurios pripažintos Bendrijos svarbos teritorijomis. Peticijos pateikėja taip pat informuoja apie 
poveikį pelkių zonai „Humedal de la Janda“.
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Peticijos pateikėja teigia, kad nebūtina tiesti greitkelio A48 platinant kelią N340, kuris yra 
transeuropinio tinklo dalis, nes lygiagrečiai eina kelias A-381.

Dėl gamtos apsaugos direktyvų reikėtų pažymėti, kad peticijos pateikėja įrodinėja, jog 
numatytas greitkelis kirs kelias Bendrijos svarbos teritorijas. Pagal paskelbtą informaciją 
teritorijos: „Los Alcornocales“, „Marismas del Río Palmones“, „Bunker del Tufillo“, „Bunker 
del Santuario de la Luz“, „Estrecho“ ir „Río de la Jara“ pripažintos Bendrijos svarbos 
teritorijomis (BST) pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB1 dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyvą). Be to, kelias iš šių teritorijų („Los 
Alcornocales“, „Marismas del Río Palmones“ ir „Estrecho“) Ispanijos valdžios institucijos 
taip pat paskelbė specialios apsaugos teritorijomis pagal Tarybos direktyvą 79/409/EEB dėl 
laukinių paukščių apsaugos2 (Paukščių direktyvą).

Visoms anksčiau minėtoms teritorijoms taikomos apsaugos priemonės, nustatytos pagal
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį, kurioje teigiama, kad būtina tinkamai įvertinti bet 
kokio plano ar projekto, kuris nėra tiesiogiai susijęs su „Natura 2000“ teritorija ar būtinas šiai 
teritorijai tvarkyti, tačiau kurio poveikis tai teritorijai didelis, padarinius, atsižvelgiant į tos 
teritorijos apsaugos tikslus. Kompetentingos institucijos pritaria planui ar projektui tik 
gavusios prieš tai minėto vertinimo išvadas ir įsitikinusios, kad tai neturės įtakos atitinkamos 
teritorijos neliečiamumui. Jei įvertinimas neigiamas, net jeigu planas ar projektas laikomas 
reikalingu dėl būtinų visuotinės svarbos priežasčių, jį galima įgyvendinti tik nesant 
alternatyvių sprendimų ir imantis visų kompensacinių priemonių, kurios būtinos siekiant 
užtikrinti, kad būtų išsaugotas bendras „Natura 2000“ nuoseklumas. 

Dažnai kompetentingos institucijos imasi vertinimo, susijusio su specialios apsaugos 
teritorijomis ir Bendrijos svarbos teritorijomis, kuris sudaro poveikio aplinkai vertinimo, 
reikalaujamo pagal Direktyvą 85/337/EEB3 (Poveikio aplinkai vertinimo direktyvą) su 
pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB4 ir Direktyva 2003/35/EB5, dalį. Kelio projekto, 
kurį nurodė peticijos pateikėja, poveikio aplinkai tyrimui 2006 m. buvo taikoma visuomenės 
informavimo procedūra. Pagal turimą informaciją nacionalinės valdžios institucijos dar 
nepaskelbė poveikio aplinkai vertinimo deklaracijos.

Išvados

Kadangi poveikio aplinkai vertinimo procedūra dar nebaigta, Komisija neturi galimybių 
priimti sprendimo dėl galimo ES teisės aktų pažeidimo. Konkrečiai pagal Buveinių direktyvą 
statyba „Natura 2000“ teritorijose nedraudžiama, tačiau procedūromis, kurių reikalaujama 
pagal šios direktyvos 6.3 ir 6.4 straipsnius, suteikiama apsaugos priemonių siekiant užtikrinti 
tinkamą svarbių rūšių ir buveinių apsaugą. Be poveikio aplinkai vertinimo rezultatų negalima 

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.
2 OL L 103, 1979 4 25.
31985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo. OL L 175, 1985 7 5. 
41997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo. OL L 73, 1997 3 14. 
5 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB. OL L 156, 2003 6 25.
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įvertinti, ar šios apsaugos priemonės taikytos tinkamai.   

Būsimoje poveikio vertinimo deklaracijoje bus pateikta esminė informacija apie Ispanijos 
valdžios institucijų nuomonę dėl šio projekto ir priemonių, kuriomis užtikrinama projekto 
atitiktis Buveinių direktyvos nuostatoms.“

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

Komisija pateikė savo nuomonę dėl Tarybos direktyvos 92/43/EEB1, Buveinių direktyvos, 
įgyvendinimo, susijusio su greitkelio A-48 Vecheras–Alchesirasas projektu, savo 
ankstesniame atsakyme. Pagal šią direktyvą tam tikromis sąlygomis numatytas lankstumas 
derinant ūkinę veiklą ir natūralių buveinių, faunos ir floros apsaugą. Reikalaujama apsaugos 
priemonių ir vertinimų, kuriais siekiama užtikrinti „Natura 2000“ teritorijų ekosistemų 
vientisumą, kaip numatyta direktyvos 6.3 ir 6.4 straipsniuose. 

Savo ankstesniame atsakyme Komisija pabrėžė, kad poveikio aplinkai vertinimo procedūros, 
pagal kurias atsižvelgiama į anksčiau nurodytus reikalavimus, vykdomos ir dar nebaigtos.

Kol kas Komisija nežino apie sprendimus, kuriuos priėmė nacionalinės valdžios institucijos 
dėl šio greitkelio projekto. Pagal vertinimus parengta poveikio aplinkai ataskaita, kaip 
reikalaujama pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnį, dar nepaskelbta. 

Šiomis aplinkybėmis Komisija mano, kad priemonės, kurių buvo imtasi iki šiol, nėra 
nesuderinamos su teisiniais reikalavimais, nustatytais pagal Buveinių direktyvą. 
Reikalaujamos greitkelio projekto patvirtinimo teisinės procedūros vis dar vykdomos. Taigi 
Komisija negali patvirtinti, kad pažeista Tarybos direktyva 92/43/EEB, ir todėl nebus imtasi 
jokių veiksmų, kol laukiama tolesnės Ispanijoje vykdomų procedūrų pažangos.

5. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. liepos 24 d.

Po to, kai 2009 m. balandžio 30 d. Peticijų komitete Komisija žodžiu pateikė naujausią 
informaciją apie Buveinių direktyvos 92/43/EEB2 įgyvendinimą, susijusį su greitkelio A-48 
Vecheras–Alchesirasas projektu, Komisija paprašė, kad Ispanijos valdžios institucijos 
pateiktų išsamią informaciją apie atitinkamo greitkelio projekto poveikio aplinkai vertinimo 
procedūros pažangą ir apie numatytą poveikio aplinkai vertinimo deklaracijos paskelbimo 
datą.

Atsakydamos į Komisijos prašymą Ispanijos valdžios institucijos pateikė plačios apimties 
informacijos, susijusios su poveikio aplinkai tyrimais, atliktais kiekvienai šio greitkelio 
atkarpai. Tarp pateiktos informacijos yra ir pranešimas apie greitkelio A-48 poveikį „Natura 
2000“ tinklui. Ispanijos valdžios institucijų teigimu, įvertintas viso greitkelio poveikis, 
nepaisant šio greitkelio suskirstymo į skirtingas atkarpas techniniais ir tiesimo tikslais.

Dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros pažangos kompetentingos Ispanijos valdžios 

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.
2 OL L 206, 1992 7 22.
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institucijos informavo, kad jos dar nagrinėja dokumentus, kad galėtų baigti šią procedūrą. 
Taigi, jos dar nepaskelbė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos, kurioje bus pateikta esminė 
informacija, susijusi su projektu ir priemonėmis, kurias būtina patvirtinti siekiant užtikrinti šio 
projekto atitikti Buveinių direktyvos nuostatoms.

Iki šiol Komisija nežino nei apie kokį nors sprendimą, kurį būtų priėmusios nacionalinės 
gamtosaugos institucijos dėl šio projekto, nei apie numatytą poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos paskelbimo datą. Kadangi atitinkamos procedūros vis dar vyksta ir kompetentingos 
institucijos dar nepriėmė galutinio sprendimo, šiuo metu Komisija negali nustatyti, kad 
pažeisti ES aplinkos teisės aktai.

6. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d. (REV III)

Kol kas Komisija nežino apie sprendimus, kuriuos priėmė nacionalinės valdžios institucijos 
dėl šio greitkelio A-48 Vecheras–Alchesirasa projekto. Komisija nežino, kada 
kompetentingos valdžios institucijos numato paskelbti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. 

Kadangi atitinkamos procedūros vis dar vyksta ir kompetentingos institucijos dar nepriėmė 
galutinio sprendimo, Komisija vis dar negali nustatyti, kad pažeisti ES aplinkos teisės aktai.


