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Tema: Peticija Nr. 1519/2008 dėl gyvenamųjų namų statybos Horche savivaldybėje 
(Gvadalachara, Ispanija) prie pramoninio paukščių ūkio, kurią pateikė 
Ispanijos pilietis Matías Cuadrado González

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Horche savivaldybėje (Gvadalachara), prie pramoninio 
paukščių ūkio ruošiama žemė gyvenamųjų namų statybai. Pasak peticijos pateikėjo, 
savivaldybės taryba turėjo atlikti poveikio aplinkai vertinimą, kad būtų nustatyta, ar 
gyvenamieji namai gali būti statomi prie pramoninio paukščių ūkio, iš kurio išmetami tešalai 
gali būti žalingi sveikatai (taip būtų pažeista 1996 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 
96/62/EB dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo bei 1996 m. rugsėjo 24 d, Tarybos 
direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės).

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Peticijos pateikėjas organizacijos „Explotaciones Avícolas Alcarria, S.L“ vardu išreiškia 
nepritarimą gyvenamųjų namų statybos prie jo pramoninio paukščių ūkio planui Horche 
savivaldybėje (Gvadalacharos provincija, Kastilijos-La Mančos autonominė sritis, Ispanija).

Remiantis peticijos pateikėju, neatliktas poveikio aplinkai vertinimas, kuriuo būtų nustatyta, 
ar gyvenamieji namai gali būti statomi prie pramoninio paukščių ūkio.

Komisijos pastabos
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Komisija išnagrinėjo peticijos pateikėjo suteiktą informaciją atsižvelgdama į šiuo atveju 
taikytiną ES aplinkos teisę.

Pažymėtina, kad šiuo atveju galėtų būti taikoma iš dalies pakeista Direktyva 85/337/EEB1

(dar žinoma kaip Poveikio aplinkai vertinimo direktyva arba PAV direktyva). Direktyvoje 
įtvirtintos nuostatos, susijusios su tam tikrų valstybės ir privačių projektų PAV atlikimu. 
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 ir (arba) vadovaudamosi nacionaliniuose perkėlimo 
teisės aktuose nustatytomis ribomis ar kriterijais, nusprendžia, ar projektams turi būti 
taikomas PAV.

Pažymėtina, kad „Miesto plėtros projektai, įskaitant prekybos centrų ir automobilių stovėjimo 
aikštelių statybą“ įtraukti į PAV direktyvos II priedo 10 dalies b punktą. 

Kita vertus, šiam savivaldybės miesto plėtros planui galėtų būti taikomos Direktyvos 
2001/42/EB2 dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (vadinamoji 
Strateginio aplinkos vertinimo arba SAV direktyva) nuostatos.

Abiem direktyvomis – SAV ir PAV – siekiama panašių tikslų – skatinti tvarų vystymąsi bei 
visuomenės dalyvavimą ir įtraukti aplinkos klausimus į sprendimų priėmimo procesą.

Išvados

Siekdama suprasti šio atvejo aplinkybes, Komisija iš Ispanijos valdžios institucijų paprašė 
informacijos apie atitinkamų ES aplinkos teisės aktų nuostatų laikymąsi. Visų pirma, 
Komisija paklausė Ispanijos valdžios institucijų, kaip jos taiko SAV ir PAV direktyvų 
nuostatas.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. vasario 17 d.

Ankstesniuose pranešimuose Komisija Europos Parlamento Peticijų komitetą informavo apie 
ES aplinkosaugos teisę, kuri šiuo atveju galėtų būti taikoma.  Visų pirma galėtų būti taikoma 
Direktyva 85/337/EEB3 (Poveikio aplinkai vertinimo direktyva) ir Direktyva 2001/42/EB4

(Strateginio poveikio aplinkai vertinimo direktyva).

Gavusios šią peticiją Komisijos tarnybos kreipėsi į Ispanijos valdžios institucijas, kad šios 
šiuo atveju pakomentuotų peticijos pateikėjo įtarimus bei suteiktų informacijos apie ES 
aplinkos teisės aktų įgyvendinimą.
                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40. OL L 73, 1997 3 14, p. 5. OL L 156, 2003 6 25, p. 17. OL L 140, 2009 6 5, p. 114.
2 OL L 197, 2001 7 21.
3 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 

aplinkai vertinimo, iö  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 06 05.

4 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 07 21.
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Ispanijos valdžios institucijos pristatė autonominės Kastilijos–La Mančos bendruomenės 
parengtas ataskaitas, būtent Regioninio žemės ūkio ir aplinkos departamento poveikio 
aplinkai vertinimo generalinio direktorato ataskaitą ir Regioninio teritorijų ir būsto planavimo 
departamento ataskaitą.  Ispanijos valdžios institucijos taip pat pristatė Horche merijos 
ataskaitą šiuo klausimu.

Apibendrinant, Ispanijos institucijos paaiškina pagrindinius šio miesto plėtros projekto 
ypatumus, su juo susijusias faktines aplinkybes 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.

Regiono valdžios institucijos nurodo, kad 2005 m. rugpjūčio 24 d. Regioninio aplinkosaugos 
departamento Gvadalacharos provincijos delegacija gavo prašymą pradėti šio projekto, 
pavadinto „18 Horche (Gvadalachara) sektoriaus miesto plėtros projektas“ (isp. "Proyecto de 
Urbanización del Sector 18 de Horche (Guadalajara)" poveikio aplinkai vertinimo procedūrą.  
Bylos numeris GU-178/05.

Projektu siekiama urbanizuoti 28,6 hektarus 18 sektoriaus, kuris, pagal Horche savivaldybės 
miesto plėtros planą, klasifikuojamas kaip tinkamas gyvenamų namų statybai. Ketinama 
pastatyti 896 būstus.

Regiono valdžios institucijos aiškina, kad jos pritaikė Kastilijos–La Mančos regiono įstatymą 
Nr. 5/1999 dėl poveikio aplinkai vertinimo, laikantis Dekrete Nr. 178/2002, kuriuo 
patvirtinamas šio įstatymo įgyvendinimas, numatytos procedūros  Tai regiono teisės aktas, 
kuriuo perkeliama Direktyva 85/337/EEB, kuri tuo metu buvo taikoma.  Reikia atkreipti 
dėmesį, kad tokio tipo projektams numatoma kiekvieno konkretaus atvejo analizė siekiant 
nuspręsti, ar minėtam projektui turi būti taikoma oficiali poveikio aplinkai vertinimo 
procedūra, ar ne.

2005 m. spalio 3 d. sprendimu Regioninio aplinkosaugos departamento Gvadalacharos 
provincijos delegacija nutarė, kad šiam projektui nereikėjo taikyti oficialios poveikio aplinkai 
vertinimo procedūros.  Šis pagrįstas sprendimas buvo publikuotas 2005 m. spalio 19 d. 
Bastilijos–La Mančos oficialiajame leidinyje (18.633–18.634 psl.).

Iš bylos medžiagos matyti, kad kompetentingos institucijos pritaikė Direktyvoje 85/337/EEB 
numatytą patikrų mechanizmą, numatytą II priede išvardytiems projektams.

Be to, regiono valdžios institucijos aiškina, kad Horche savivaldybės miesto plėtros planui, 
kuriuo jau buvo planuojamas minėtos zonos urbanizavimas, buvo pritaikyta preliminari 
aplinkos vertinimo procedūra, numatyta anksčiau nurodytuose regiono teisės aktuose 
pateiktiems planams ir programoms. Mintyje turimas su Direktyva 2001/42/EB susijęs 
vertinimas, kuris nepaisant teisinio požiūrio netaikomas miesto plėtros planui, kadangi jis 
buvo pradėtas 2004 m. liepos 21 d., tai data, nuo kurios šio tipo vertinimas, pagal direktyvos 
13 straipsnį, yra privalomas.  2003 d. lapkričio 17 d. regioninės aplinkos apsaugos institucijos 
sprendimu ši procedūra baigta.  Gvadalacharos provincijos miestų planavimo komisija 
galutinai patvirtino Horche savivaldybės miesto plėtros planą, kuris buvo paskelbtas 2004 m. 
lapkričio 16 d. ir 2004 m. gruodžio 29 d. Kastilijos-La Mančos oficialiajame leidinyje.
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Ispanijos valdžios institucijos pateikė pirmiau minėtų sprendimų kopiją ir oficialaus leidinio, 
kuriame jie buvo paskelbti, kopiją (isp. DOCM).

Vietos valdžios institucijos nurodo, kad po Horche savivaldybės miesto plėtros plano 
prognozių ir pirmiau minėtų administracinių veiksmų 2006 m. balandžio 20 d. Horche 
merijoje galutinai buvo patvirtintas 18 sektoriaus miesto plėtros projektas (isp. PAU).  Vietos 
valdžios institucijos priduria, kad vykdant šias procedūras iš minėto paukščių ūkio savininko, 
t.y. peticijos pateikėjo, nebuvo gauta jokių pareiškimų.

Ispanijos valdžios institucijos praneša, kad šis miesto plėtros projektas šiuo metu yra 
įgyvendinamas, kadangi jam buvo suteikti visi reikalingi leidimai ir licencijos.

Išvados

Komisijos tarnybos išnagrinėjo peticijos pateikėjo argumentus ir jo pateiktą informaciją, 
susijusią su aptariamu projektu, remdamosi taikoma ES aplinkos teise ir atsižvelgdamos į 
Ispanijos valdžios institucijų atsakymą.

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

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


