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Peticijų komitetas

26.10.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0672/2009 dėl Toledo savivaldybės patvirtinto miesto plėtros 
plano keliamo pavojaus kultūrinio kraštovaizdžio išsaugojimui, kurią pateikė 
Toledo karališkoji vaizduojamojo meno ir istorijos mokslų akademija

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai Toledo karališkosios vaizduojamojo meno ir istorijos mokslų akademijos 
vardu ragina sustabdyti miesto plėtros plano vykdymą, nes jis kenkia istoriniam 
kraštovaizdžiui. Peticijos pateikėjai teigia, kad 2007 m. lapkričio mėn. Ispanija ratifikavo 
Europos Tarybos Europos kraštovaizdžio konvenciją (BOE 31/02/2008), taigi turėtų dalyvauti 
saugant, valdant ir prižiūrint Toledo kraštovaizdį, UNESCO pasaulio paveldo vietą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. birželio 24 d.

„Peticijos pateikėjas prieštarauja naujajam miesto plėtros planui (pranc. PAU), kurį rengia 
Toledo miesto savivaldybės institucijos Kastilijos-La Mančos autonominiame regione 
(Ispanijoje). Jis atkreipia dėmesį į kai kurių miesto plėtros objektų, numatytų naujajame plane 
(„Vegas del Tajo“), neigiamą poveikį, visų pirmą poveikį kraštovaizdžiui ir kultūros paveldui.
Jie taip pat teigia, kad ši neatitaisoma Toledo istorinių vertybių netektis turės didelių neigiamų 
padarinių turizmui – šio miesto pagrindinei ekonominės veiklos sričiai.

Komisijos pastabos dėl peticijos
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Komisija išnagrinėjo peticijos pateikėjo suteiktą informaciją atsižvelgdama į ES teisę, kuri 
gali būti taikoma šiuo atveju.

Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į svarstomo miesto plėtros plano pobūdį, šiuo atveju būtų 
galima taikyti Direktyvą 2001/42/EB1 dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai 
vertinimo (žinomą kaip Strateginio aplinkos vertinimo arba SAV direktyvą) arba iš dalies 
pakeistą Direktyvą 85/337/EEB2 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (žinomą kaip Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyvą).

Dviem direktyvomis – SAV ir PAV – siekiama panašių tikslų, t. y., kad būtų skatinamas 
tvarus vystymasis ir visuomenės dalyvavimas ir kad aplinkos klausimas būtų įtrauktas į 
sprendimų priėmimo procesą.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kultūros paveldas ir kraštovaizdis yra vieni iš veiksnių, 
kurie, laikantis SAV ir PAV direktyvų, turėtų būti tinkamai atpažinti, apibūdinti ir įvertinti 
prieš suteikiant leidimą vykdyti svarstomą planą ar projektą.

Atsižvelgiant į su gamta susijusias direktyvas (Paukščių direktyvą 79/409/EEB3 ir Buveinių 
direktyvą 92/43/EEB4), paminėtina tai, kad jos būtų taikomos, jei svarstomas planas ar 
projektas turėtų didelės įtakos bet kuriai tinklo „Natura 2000“ teritorijai.

Išvados

Komisija paprašė Ispanijos valdžios institucijų informacijos apie atitinkamų ES aplinkos 
teisės reikalavimų laikymąsi. Visų pirma, Komisija paklausė Ispanijos valdžios institucijų, 
kaip jos taiko SAV ir PAV direktyvų nuostatas.“

4. Peržiūrėtas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. spalio 26 d.

„Reikėtų priminti, kad ši konkreti sritis, būtent kultūros paveldo apsauga, išsaugojimas ir 
atkūrimas yra ne Europos Komisijos, o valstybių narių kompetencija.

Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsniu, Europos Sąjunga turi veikti 
„siekdama skatinti valstybes nares bendradarbiauti, o prireikus – paremti ir papildyti jų 
veiklą“ kultūros srityje. Todėl Europos Sąjungos veiksmai tik papildo nacionalinę ar 
regioninę veiklą, ir valstybės narės tebėra atsakingos už kultūros paveldo išsaugojimą ir 
apsaugą.

Tačiau ankstesniame pranešime Komisija Europos Parlamento Peticijų komitetą informavo 
apie Europos Sąjungos aplinkosaugos teisę, kuri šiuo atveju galėtų būti taikoma. Turima 

                                               
1 OL L 197, 2001 7 21.
2 Direktyva 85/337/EEB (OL L 175, 1985 7 5), iö  dalies pakeista Direktyva 97/11/EB (OL L 
073, 1997 3 14), Direktyva 2003/35/EB (OL L 156, 2003 6 25) ir Direktyva 2009/31/EB (OL 
L 140, 2009 6 5).
3 OL L 103, 1979 4 25, kodifikuota Direktyva 2009/147/EB (OL L 20, 2010 1 26).
4 OL L 206, 1992 7 22.
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omenyje Direktyva 2001/42/EB1 (strateginis poveikio aplinkai vertinimas). Be to, taip pat 
galėtų būti taikoma Direktyva 85/337/EEB2 (poveikio aplinkai vertinimas).

Komisijos tarnybos kreipėsi į Ispanijos valdžios institucijas, prašydamos pateikti pastabas dėl 
peticijos pateikėjo nurodytos informacijos ir dėl Europos Sąjungos aplinkos teisės taikymo 
šiuo atveju.

Ispanijos valdžios institucijos, atsakydamos į Komisijos tarnybų prašymą, atsiuntė Kastilijos-
La Mančos autonominės srities Regioninio pramonės, energijos ir aplinkos departamento 
Poveikio aplinkai vertinimo generalinio direktorato parengtas ataskaitas. Ispanijos valdžios 
institucijos taip pat atsiuntė ataskaitą, kurią parengė Regioninis teritorijų ir būsto planavimo 
departamentas. Ispanijos valdžios institucijos taip pat pateikė įvairius oficialius dokumentus, 
susijusius su miesto plėtros planu ir su veiksmais, kurių imtasi šiuo klausimu.

Apibendrinant, Ispanijos valdžios institucijos nurodė pagrindinius šio miesto plėtros plano, 
kuris yra skirtas iš dalies pakeisti planavimui Toledo miesto plėtros srityje, požymius, siekiant 
palengvinti susisiekimą tarp įvairių miesto centrinių dalių ir tinkamą teritorijos prie Tacho 
upės plėtrą. Šiuo miesto plėtros planu pakeičiamas senasis 1986 m. miesto plėtros planas 
(Plan General de Ordenación Urbana – PGOU). Jos taip pat nurodė įvairius atliktus 
administracinius veiksmus ir priemones, kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai 
įgyvendinami pagal ES aplinkos teisę nustatyti įsipareigojimai.

Pažymėtina, kad prieš suteikiant leidimą vykdyti šį projektą pagal Kastilijos-La Mančos 
regiono Įstatymą Nr. 5/1999 dėl poveikio aplinkai vertinimo buvo atliktas projekto poveikio 
aplinkai vertinimas. Regioninės valdžios institucijos nurodo, kad kalbama apie poveikio 
aplinkai vertinimą pagal Direktyvą 2001/42/EB, kuris atliktas siekiant numatyti galimus planų 
ir programų padarinius aplinkai. Šį poveikio aplinkai vertinimą 2007 m. vasario 21 d. 
patvirtino Poveikio aplinkai vertinimo generalinis direktoratas. Šis miesto plėtros planas 
galutinai patvirtintas 2007 m. kovo 26 d. Būsto ir miesto plėtros departamento įsakymu.

Pažymėtina, kad dėl šio miesto plėtros plano 2005–2006 m. tris kartus buvo rengiamos viešos 
konsultacijos. Kompetentingos valdžios institucijos atsižvelgė į visuomenės nuomonę. Be to, 
buvo paklausta daugelio kompetentingų valdžios institucijų nuomonės ir į ją buvo atsižvelgta, 
įskaitant valdžios institucijas, atsakingas už istorinio ir kultūros paveldo apsaugą.

Sprendime, kuriuo patvirtinamas miesto plėtros planas, apibendrinamos pagrindinės minėtos 
procedūros dalys. Atrodo, kad šios poveikio aplinkai vertinimo procedūros pakanka siekiant 
tinkamai nustatyti ir įvertinti šio plano poveikį aplinkai ir imtis priemonių, reikalingų tam 
poveikiui išvengti ar sumažinti. Šiame miesto plėtros plane nurodytos ir į jį įtrauktos įvairios 
aplinkosaugos sąlygos siekiant, kad į jas būtų atsižvelgiama įgyvendinant planą ir jį plėtojant.

                                               
1 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų 
planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo. OL L 197, 2001 7 21.
2 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeista direktyvomis 97/11/EB, 2003/35/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.
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Regioninės aplinkosaugos valdžios institucijos taip pat pateikė informaciją, susijusią su 
veiksmais aplinkosaugos srityje ir įvairiais miesto plėtros projektais, įgyvendintais patvirtinus 
miesto plėtros planą. Šie projektai jau buvo vertinami pagal naują Kastilijos-La Mančos 
regiono įstatymą Nr. 4/2007 dėl poveikio aplinkai vertinimo. Atlikus įvairias patikras buvo 
atlikta kai kurių projektų poveikio aplinkai vertinimo procedūra, o kitiems projektams 
nuspręsta šios procedūros neatlikti remiantis Direktyvos 85/337/EEB II priedo nuostatomis. 
Bet kuriuo atveju Ispanijos valdžios institucijos nurodo, kad miesto plėtros planas ką tik 
pradėtas įgyvendinti.

Išnagrinėjus padėtį paaiškėja, kad Ispanijos valdžios institucijos ėmėsi reikiamų priemonių, 
kad šiam atvejui būtų taikomi direktyvų 2001/42/EB ir 85/337/EEB reikalavimai.

Kalbant apie ES gamtos apsaugos direktyvas (Paukščių direktyvą 79/409/EB1 ir Buveinių 
direktyvą 92/43/EEB2), paminėtina, kad šis projektas neturės neigiamo poveikio tinklo 
„Natura 2000“ teritorijoms. Taigi šiuo atveju šios direktyvos netaikomos.

Ispanijos valdžios institucijos taip pat informuoja, kad dėl šio miesto plėtros plano pateikta 
20 administracinių skundų. Pažymėtina, kad kai kurie iš šių skundų vis dar nagrinėjami 
kompetentinguose Ispanijos teismuose.

Išvados

Komisijos tarnybos išnagrinėjo peticijos pateikėjo argumentus ir jo pateiktą informaciją, 
susijusią su Toledo miesto plėtros planu, remdamosi taikytina ES aplinkos teise ir 
atsižvelgdamos į Ispanijos valdžios institucijų atsakymą.

Galų gale išnagrinėjus dokumentus negalima daryti išvados, kad taikytina ES aplinkos teisė 
pažeista. Taigi Komisija neturi priežasčių imtis tolesnių veiksmų dėl šio atvejo.

Bet kokiu atveju pažymėtina, kad dėl aptariamo miesto plėtros plano pateikti keli 
administraciniai skundai kompetentinguose Ispanijos teismuose, kurie taip pat galės pareikšti 
nuomonę dėl šio projekto teisėtumo nacionalinės ir ES teisės požiūriu.“

                                               
1 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos.
Tekstas kodifikuotas 2009 m. lapkričio 30 d. Direktyva 2009/147/EB, OL L 20, 2010 1 26.
2 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos. OL L 206, 1992 7 22.


