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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

26.10.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1779/2008 dėl planuojamo greitkelio tiesimo Lor upės slėnyje, 
Luge, Ispanijoje, kurią pateikė Ispanijos pilietė Maximina Canseco Prieto 
Galisijos socialistų partijos vardu, su dviem parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai prieštarauja kelio Nr. A-76 (Ponferada–Monfortė–Orensė) tiesimui per 
Lor upės slėnį. Dėl projekto šiuo metu surengtos viešos konsultacijos (2008 m. rugsėjo 5 d. 
Ispanijos oficialiajame leidinyje Nr. 215), o peticijos pateikėjai pateikė įvairių pastabų šiuo 
klausimu. Jų nuomone, Plėtros ministerijos pasirinktas kelias („Río Lor 2“) padarys didelį 
poveikį aplinkai (Buveinių direktyva) ir Lor upės baseinui, taip pat per teritoriją judantiems 
laukiniams gyvūnams. Todėl jie siekia, kad būtų pasirinktas Lor 3 kelias, kurio poveikis 
aplinkai būtų mažesnis ir jis būtų labiau pritaikytas prie slėnio laukinės faunos ir floros.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

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

„Peticijos pateikėjai prieštarauja numatytam A-76 greitkelio tiesimui (Ponferada–Monfortė–
Orensė), nes jis driektųsi per Lor upės slėnį Ispanijos Galisijos autonominės bendruomenės 
Lugo provincijoje.

Šį projektą remia Plėtros ministerija. Peticijos pateikėjams rūpestį kelia galimas neigiamas šio 
projekto poveikis natūraliai aplinkai, kraštovaizdžiui ir vietos gyventojams. Iš esmės jie 
prieštarauja iš pradžių projekto rengėjo pasirinktam „Río Lor-2“ keliui.
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Komisija išnagrinėjo peticijos pateikėjų pateiktą informaciją atsižvelgdama į Europos 
bendrijos teisės aktus, kurie galėtų būti taikomi šiuo atveju.

Direktyvoje 85/337/EEB1, iš dalies pakeistoje direktyvomis 97/11/EB2 ir 2003/35/EB3, 
(žinomoje kaip Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva) nustatyta, kad tam tikriems 
valstybės ir privatiems projektams reikia atlikti PAV. 

PAV direktyvoje atskiriami I priedo projektai, kuriems visuomet turi būti taikoma PAV 
procedūra, ir II priedo projektai, kurių atžvilgiu valstybės narės, išnagrinėdamos kiekvieną 
atvejį atskirai ir (arba) pasinaudodamos nacionaliniuose direktyvos perkėlimo teisės aktuose 
nustatytomis ribomis arba kriterijais, nustato, ar projektui turėtų būti atliktas PAV. Greitkelių 
tiesimo projektai įtraukti į direktyvos I priedo 7 dalies b punktą, todėl jiems privaloma atlikti 
PAV.

Atliekant PAV procedūrą užtikrinama, kad prieš kompetentingai valdžios institucijai 
išduodant leidimą vykdyti planuojamą veiklą būtų nustatytas ir įvertintas projektų poveikis 
aplinkai. Visuomenė gali pareikšti savo nuomonę ir privaloma atsižvelgti į visas viešas 
konsultacijas. Visuomenei taip pat turi būti suteikiama informacija apie sutikimo dėl 
planuojamos veiklos turinį.

Kalbant apie gamtos apsaugos direktyvas (Paukščių direktyva 79/409/EEB4 ir Buveinių 
direktyva 92/43/EEB5), jeigu aptariamas projektas gali turėti neigiamo poveikio tinklui 
„Natura 2000“ priklausančiai zonai, turi būti taikomos Buveinių direktyvos 6 straipsnyje 
numatytos apsaugos priemonės. Pažymėtina, kad PAV procedūra gali būti naudinga Buveinių 
direktyvoje nustatytų reikalavimų taikymo priemonė.

Remiantis peticijos pateikėjų pateikta informacija atrodo, kad konsultavimosi su visuomene 
dėl šio projekto etapas įvykdytas, tačiau neaišku, ar jau pradėta PAV procedūra. Siekdamos 
išsamiau susipažinti su šio atvejo aplinkybėmis ir išnagrinėti peticijoje iškeltus klausimus 
Komisijos tarnybos nusiuntė raštą Ispanijos valdžios institucijoms prašydamos pateikti 
informaciją dėl atitinkamų reikalavimų laikymosi pagal EB aplinkosaugos teisę.

Komisija paprašė, kad kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos pateiktų informaciją dėl 
atitinkamų reikalavimų laikymosi pagal EB aplinkosaugos teisę šiuo atveju. Visų pirma 
Ispanijos valdžios institucijų Komisija paklausė, kaip jos taikė PAV ir Buveinių direktyvų 
nuostatas.
Komisija informuos Peticijų komitetą apie tolesnę šio atvejo nagrinėjimo eigą.“

4. (Patikslintas) Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 29 d.

„Ankstesniuose pranešimuose Komisija Europos Parlamento Peticijų komitetą informavo apie 

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5.
2 OL L 073, 1997 3 14.
3 OL L 156, 2003 6 25.
4 OL L 103, 1979 4 25.
5 OL L 206, 1992 7 22.
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ES aplinkosaugos teisę, kuri šiuo atveju galėtų būti taikoma. Ypač pabrėžtos nuostatos, 
nurodytos direktyvose 85/337/EEB1 (PAV direktyva), 79/409/EEB2 (Paukščių direktyva) ir 
92/43/EEB3 (Buveinių direktyva).

Direktyvos 85/337/EEB 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad projektams, galintiems daryti 
didelį poveikį aplinkai dėl savo pobūdžio, masto ar vietos, turi būti reikalaujama sutikimo 
planuojamai veiklai ir turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. Greitkelių tiesimo 
projektai įtraukti į direktyvos I priedo 7 dalies b punktą, todėl jiems privaloma atlikti PAV. 
Suinteresuotieji subjektai ir įvairios kompetentingos institucijos, įskaitant aplinkosaugos 
institucijas, gali pareikšti savo nuomonę. Būtina atsižvelgti į visus viešų konsultacijų
rezultatus. Vėliau visuomenė taip pat turi būti tinkamai informuojama.

Poveikio aplinkai vertinimo procedūra, kaip nurodyta Direktyvoje 85/337/EEB, gali būti 
naudojama įgyvendinant Buveinių direktyvos 6 straipsnį. Iš tiesų patvirtinta, kad šis greitkelio
projektas gali daryti poveikį tinklo „Natura 2000“ zonai, todėl būtina atlikti tinkamą šio 
projekto vertinimą.

Pažymėtina, kad šį projektą remia Viešųjų darbų ir transporto ministerija (isp. Ministerio de 
Fomento), tai yra valstybės centrinės valdžios administracija. Pagal turimą informaciją šiuo 
metu atliekama oficiali šio greitkelio projekto poveikio aplinkai vertinimo procedūra.

Pažymėtina, kad pagal Ispanijos teisės aktus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 
85/337/EEB, poveikio aplinkai vertinimo procedūra baigiama aplinkosaugos institucijai 
priėmus sprendimą, vadinamą poveikio aplinkai deklaracija (PAD). Žinoma, ši PAD 
priimama prieš galimo leidimo suteikimą šiam projektui.

Pagal turimą informaciją žinoma, kad šiuo metu vyksta konsultacijos tarp įvairių 
kompetentingų institucijų. Aplinkos ministerija, gavusi kompetentingų Galisijos autonominės 
srities aplinkosaugos institucijų, atsakingų už gamtos apsaugą, nuomonę, projekto rėmėjų 
paprašė pateikti papildomą informaciją. Taigi Aplinkos ministerija šiam projektui dar 
nepriėmė poveikio aplinkai deklaracijos (PAD).

Išvada

Ispanijos valdžios institucijos šiuo metu taiko Bendrijos aplinkosaugos direktyvų nuostatas. Šiuo 
metu atliekama šio greitkelio projekto poveikio aplinkai vertinimo procedūra. Ispanijos valdžios 
institucijos dar nepriėmė sprendimo šiuo klausimu. Taigi išnagrinėjus dokumentus dar negalima 
daryti išvados, kad šiuo atveju taikytina ES aplinkos teisė pažeista.“

5. (Patikslintas) Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. spalio 26 d.

Pagal turimą informaciją šiuo metu atliekama oficiali Šiaurės Vakarų Ispanijoje 
esančio greitkelio A-76 (Ponferada–Monfortė–Orensė) projekto poveikio aplinkai vertinimo 

                                               
1 Direktyva 85/337/EEB, iš dalies pakeista direktyvomis 97/11/EB, 2003/31/EB ir 2009/31/EB. OL L 175, 1985 
7 5; OL L 73, 1997 3 14; OL L 156, 2003 6 25; OL L 140, 2009 6 5.
2 Konsoliduota Direktyva 2009/147/EB, OL L 20, 2010 1 26.
3 Direktyva 92/43/EEB, OL L 206, 1992 7 22.
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procedūra. Ispanijos valdžios institucijos dar nepriėmė sprendimo šiuo klausimu.

Todėl galima daryti išvadą, kad Ispanijos valdžios institucijos šiuo metu taiko esamų 
aplinkosaugos direktyvų nuostatas.


