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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1478/2009 dėl Granados rytinio žiedinio kelio, kurią pateikė 
Suomijos pilietė C. Z. Sacromonte ir Albaicín gyventojų vardu 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad atliekant Granados rytinio žiedinio kelio tiesimo darbus 
bus sunaikintas unikalus kraštovaizdis ir tai turės neigiamos įtakos Alambrai. Remiantis 
Andalūzijos teritorijos valdymo planu (POTA), dėl šių darbų vyko viešos konsultacijos ir 
buvo ištirtas jų poveikis aplinkai. Peticijos pateikėja teigia, kad kelią numatyta tiesti per 
faunos ir floros požiūriu labai svarbią teritoriją, ir tai prieštarauja Buveinių direktyvai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

„Peticijos pateikėja Albaicín ir Sacromonte (Vecinos de Albaicín y Sacromonte, Granada) 
gyventojų vardu prieštarauja naujo rytinio žiedinio kelio tiesimo Granados miesto 
metropoliteno rajone (Andalūzijos autonominis regionas, Ispanija) projektui.

Peticijos pateikėja pabrėžia, kad vykdant šį regiono vyriausybės remiamą greitkelio projektą 
bus sunaikintas unikalus kraštovaizdis ir pakenkta Alambros paminklui. Peticijos pateikėja 
reiškia susirūpinimą dėl šio projekto didelio neigiamo poveikio aplinkai. Ji nurodo, kad pagal 
greitkelio projektą kelias būtų tiesiamas per faunos ir floros požiūriu labai svarbią teritoriją. 
Pasak peticijos pateikėjos, nutiesus šį naują žiedinį kelią regiono eismo ir susisiekimo 
problemos nebus išspręstos.
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Peticijos pateikėja tvirtina, kad šiuo atveju gali būti netinkamai taikoma ES aplinkos teisė, 
ypač poveikio aplinkai vertinimo ir visuomenės dalyvavimo aspektais.

Komisija peticijos pateikėjos informaciją išnagrinėjo atsižvelgdama į ES aplinkos teisę, kuri 
šiuo atveju galėtų būti taikoma.

Iš dalies pakeistoje Direktyvoje 85/337/EEB1 (žinomoje kaip Poveikio aplinkai vertinimo 
direktyva arba PAV direktyva) numatoma, kad turi būti atliekamas tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai vertinimas (PAV). PAV direktyvoje išskiriami 
vadinamieji I priedo projektai, kuriuos vykdant visada turi būti taikoma PAV procedūra, ir 
II priedo projektai, kuriuos vykdydamos valstybės narės, išnagrinėjusios kiekvieną atvejį 
atskirai arba vadovaudamosi į nacionalinę teisę perkeltose normose nustatytomis ribomis ar 
kriterijais, turi nuspręsti, ar turi būti atliekamas projekto poveikio aplinkai vertinimas.
Reikėtų pažymėti, kad kelių ir greitkelių tiesimas yra įtrauktas į direktyvos I priedo 7 dalies b 
punktą, taigi PAV yra privalomas.

Atliekant PAV procedūrą užtikrinama, kad projektų padariniai aplinkai būtų nustatyti ir 
įvertinti prieš kompetentingai institucijai išduodant veiklos leidimą. Visuomenė apie tai gali 
pareikšti savo nuomonę, ir privaloma atsižvelgti į visas konsultacijas. Visuomenę taip pat 
reikia informuoti apie veiklos leidimo turinį.

Be to, jeigu šis žiedinio kelio projektas yra valstybinio transporto infrastruktūros plano arba 
programos dalis, taip pat galėtų būti taikomos Direktyvos 2001/42/EB2 dėl tam tikrų planų ir 
programų poveikio aplinkai vertinimo (žinomos kaip Strateginio poveikio aplinkai vertinimo 
direktyva arba SPAV direktyva) nuostatos.

ES gamtos direktyvos (Paukščių direktyva 2009/147/EB3 ir Buveinių direktyva 92/43/EEB4) 
būtų taikomos, jeigu aptariamas projektas galėtų turėti didelį poveikį tinklo „Natura 2000“ 
teritorijai.
Norėdama susipažinti su byla ir išnagrinėti šioje peticijoje iškeltus klausimus Komisija 
išsiuntė raštą Ispanijos institucijoms ir paprašė pateikti informaciją apie tai, kaip laikomasi 
atitinkamų ES teisės aktų reikalavimų.

                                               
1 Direktyva 85/337/EEB (OL L 175, 1985 7 5), iš 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).
2 Direktyva 2001/42/EB (OL L 197, 2001 7 21).
3 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos 
(OL L 20, 2010 1 26), kuria kodifikuota 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių 
paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25).
4 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).
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Komisija paprašė, kad kompetentingos Ispanijos institucijos pateiktų informaciją apie tai, kaip 
laikomasi atitinkamų ES aplinkos teisės aktų reikalavimų. Komisija Ispanijos institucijų visų 
pirma paklausė, kaip jos įgyvendino PAV, SPAV ir Gamtos direktyvų nuostatas.

Peticijų komitetui bus pateikta bet kokia nauja su šia byla susijusi informacija.“

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

„Komisijos pastabos

Ankstesniame pranešime Komisija Europos Parlamento Peticijų komitetą informavo apie 
Europos Sąjungos aplinkos teisę, kuri šiuo atveju galėtų būti taikoma. Visų pirma galėtų būti 
taikoma Direktyva 85/337/EEB1 (Poveikio aplinkai vertinimo direktyva) ir Direktyva 
2001/42/EB2 (Strateginio poveikio aplinkai vertinimo direktyva). Be to, taip pat galėtų būti 
taikomos Bendrijos gamtos apsaugos direktyvos 79/409/EEB3 (Paukščių direktyva) ir 
92/43/EEB4 (Buveinių direktyva), jeigu šis projektas turėtų didelį poveikį tinklui „Natura 
2000“.

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

Atsakydamos į Komisijos tarnybų prašymą Ispanijos institucijos atsiuntė šia tema parengtą 
Andalūzijos autonominio regiono ataskaitą.

Ispanijos institucijos trumpai paaiškina pagrindinius šio kelių projekto (Ronda Este 
Metropolitana de Granada) ypatumus, su juo susijusius ankstesnius veiksmus ir iki šiol 
vykdytus administracinius bei su aplinka susijusius veiksmus. Jos taip pat paaiškina 
priemones, kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinami ES aplinkos 
teisėje nustatyti įpareigojimai.

Ispanijos institucijos nurodo, kad pagal 2007 m. sausio 25 d. įsakymą Regiono viešųjų darbų 
ir būsto departamentas pradėjo rengti šį projektą, kuriuo siekiama greitkelį A-92 sujungti su 
keliu A-395, kad būtų galima geriau susisiekti su Granados metropoliteno teritorija. Regiono 
institucijos paaiškina, kad pirmuoju etapu išnagrinėtos 6 kelio juostos ir iš viso 10 trasų 
tiesimo variantų. Vėliau pasirinkti 6, 7 ir 8 variantai. Antruoju etapu pasirinktas 6 variantas 
atsižvelgiant į ekonominius, teritorinius ir aplinkos kriterijus.

Viešos konsultacijos dėl pradinio projekto (Estudio Informativo) pradėtos paskelbus skelbimą 
                                               
1 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).
2 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.
3 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.
4 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.



PE450.775v02-00 4/5 CM\882119LT.doc

LT

2009 m. balandžio 7 d. Andalūzijos vyriausybės (isp. Junta de Andalucía) oficialiajame 
leidinyje (BOJA). Į gautas pastabas buvo atsižvelgta. Reikia atkreipti dėmesį į nuomonę, 
gautą iš įstaigos, atsakingos už Alambros valdymą ir priežiūrą (Patronato de l'Alhambra), 
kuri pareiškė abejonių, nes numatomas kelių projektas būtų įgyvendinamas netoli nuo šio 
pasaulio paveldui priklausančio paminklo. Regiono institucijos paaiškina, kad projekto 
rengėjas šia tema taip pat konsultavosi su UNESCO.

Regiono institucijos paaiškina, kad 2009 m. rugsėjo 25 d. BOJA paskelbus skelbimą pradėtos 
naujos vieno mėnesio viešos konsultacijos. Regiono institucijos priduria, kad surengus 
posėdžius ir projekto rengėjui bei įvairių atitinkamų regiono departamentų (viešųjų darbų, 
aplinkos ir kultūros) atstovams apsilankius vietoje nuspręsta pasirinktą trasą pakoreguoti, kad 
projekto poveikis aplinkai ir kraštovaizdžiui būtų dar labiau sumažintas. Galiausiai buvo 
pasirinktas variantas, pavadintas 6TA.

Regiono institucijos nurodo, kad 2011 m. balandžio 11 d. poveikio aplinkai vertinimo 
pakeitimas buvo pateiktas Regiono aplinkos departamento Granados provincijos delegacijai.

Regiono institucijos nurodo, kad galiausiai pasirinktos būsimo žiedinio kelio Ronda Este
Metropolitana de Granada trasos ilgis bus apie 11,2 km. Šiuo keliu galės naudotis daugiau 
negu 400 000 teritorijos gyventojų. Regiono institucijos tvirtina, kad ši nauja infrastruktūra 
padės išspręsti eismo Granados metropoliteno teritorijoje problemas, darant kuo mažesnį 
poveikį aplinkai.

Pažymėtina, kad dėl aptariamo projekto yra vykdoma poveikio aplinkai vertinimo procedūra 
pagal Regiono aplinkos apsaugos įstatymą Nr. 7/1994, kuris yra taikytinas, nes šis kelių 
projektas pradėtas 2007 m., taigi prieš įsigaliojant dabartiniam Regiono integruoto aplinkos 
kokybės valdymo įstatymui Nr. 7/2007. Tai regiono teisės aktas, kuriuo perkeliama Direktyva 
85/337/EEB. Ši poveikio aplinkai vertinimo procedūra dar vykdoma.

Be to, Ispanijos institucijos nurodo, kad šis kelių projektas įtrauktas į Andalūzijos darniojo 
transporto infrastruktūros planą (PISTA 2007–2013), patvirtintą rugsėjo 16 d. Dekretu 
Nr. 457/2008. Dėl šio infrastruktūros plano buvo vykdoma strateginio poveikio aplinkai 
vertinimo procedūra pagal Direktyvą 2001/42/EB.

Kalbant apie Bendrijos gamtos apsaugos direktyvas 79/409/EEB (Paukščių direktyva) ir 
92/43/EEB (Buveinių direktyva), reikėtų paminėti, kad šis projektas neturės neigiamo 
poveikio tinklui „Natura 2000“. Taigi šiuo atveju šios direktyvos netaikomos.

Išvados

Komisijos tarnybos išnagrinėjo peticijos pateikėjo argumentus ir jo pateiktą informaciją, 
susijusią su aptariamu kelių projektu Ronda Este Metropolitana de Granada, remdamosi 
taikoma ES aplinkos teise ir atsižvelgdamos į Ispanijos institucijų atsakymą.

Išnagrinėjus bylą paaiškėjo, jog kompetentingos Ispanijos institucijos ėmėsi priemonių, kad 
šiuo atveju būtų įgyvendinti direktyvose 2001/42/EB ir 85/337/EEB nustatyti įpareigojimai.

Bet kokiu atveju dėl šio projekto šiuo metu dar vykdoma poveikio aplinkai vertinimo 
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procedūra. Todėl leidimo įgyvendinti aptariamą projektą Ispanijos institucijos dar nedavė.

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


