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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0584/2008 dėl kelio A-8 (isp. Autovía del Cantábrico) ilginimo ir 
jo tiesimo per Ljaneso regioną Astūrijoje, kur yra grotos Cuartamentero, 
kurią pateikė Ispanijos pilietis Pedro Cuevas Cueto

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad kelias A-8 (isp. Autovía del Cantábrico) tarp Ljaneso, 
Astūrijoje, ir Unquera, Kantabrijoje, bus ilginamas per regioną, kuriame yra 8 000 m. senumo 
Cuartamentero grotos, žinomos dėl paleolito radinių (būtent gerai išsilaikiusi kaukolė, 
eksponuojama Nacionaliniame archeologijos muziejuje). Be to, peticijos pateikėjas pabrėžia, 
kad regionas kuriame yra grotos, paskelbtas kultūros paveldu, ir kad valdžios institucijoms 
laikantis pradinio plano bus sunaikinti kiti istoriniai paminklai (būtent keleto amžių senumo 
pašto skyrius) ir unikali pelkė, kuriuos reikia saugoti. Kadangi peticijos pateikėjo kreipimasis 
į nacionalines valdžios institucijas su siūlymu rinktis kitą planą nepasiekė tikslo, jis prašo 
Europos Parlamento imtis spręsti šį klausimą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. spalio 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Komisijos tarnybos, atsižvelgdamos į taikytiną Bendrijos aplinkos apsaugos teisę, 
išnagrinėjo peticijos pateikėjo atsiųstus argumentus ir informaciją, susijusią su šiuo projektu. 
Komisijos tarnybos taip pat atsižvelgė į ankstesnius atvejus ir į jau turimus su šiuo projektu 
susijusius duomenis.
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Šiuo atveju taikoma Direktyva 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų 
poveikio aplinkai vertinimo (iš dalies pakeista direktyvomis 97/11/EB2 ir 2003/35/EB3). 
Direktyvos 2 straipsnyje nurodyta, kad prieš duodant sutikimą, projektams, galintiems daryti 
reikšmingą poveikį aplinkai, inter alia, dėl savo pobūdžio, masto ar vietos, turi būti atliekamas 
poveikio aplinkai vertinimas.

Direktyvos 85/337/EEB nuostatos taikomos projektams, aprašytiems šios direktyvos I ir 
II prieduose. Remiantis 4 straipsnio 1 dalimi, I priede išvardytų rūšių projektams privaloma 
atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Remiantis 4 straipsnio 2 dalimi, II priede išvardytų rūšių 
projektams susijusi valstybė narė gali: a) nurodyti konkrečių projektų rūšis, kurioms 
vertinimas privalomas ir b) nustatyti kriterijus ar ribas (atrankinės patikros (angl. screening) 
etapas), būtinas norint nustatyti, ar projektui vertinimas privalomas remiantis 5–10 
straipsniais. Valstybės narės gali nuspręsti taikyti abi procedūras.

Kelių projektai nurodyti I priedo 7 dalyje. Taigi prieš duodant sutikimą šiems projektams 
reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Pabrėžtina, kad pagal šios direktyvos 3 straipsnį vertinant poveikį aplinkai, atsižvelgiant į 
kiekvieną konkretų atvejį ir remiantis 4–11 straipsniais, turi būti nustatomas, apibūdinamas ir 
įvertinamas tiesioginis ir netiesioginis projekto poveikis kai kurioms sudedamosioms aplinkos 
dalims, būtent kultūros paveldui.

Iš pateiktos informacijos matyti, kad peticijos pateikėjas kreipėsi į įvairias įstaigas ir 
institucijas, prašydamas pakeisti numatytą galutinį kelio tiesimo planą, kad būtų išvengta 
neigiamo poveikio Cuartamentero grotoms. Atrodo, kad grotos yra peticijos pateikėjui 
priklausančioje teritorijoje, kuri bus nusavinta, kad būtų galima tiesti paskutinę Kantabrijos 
kelio atkarpą.

Pabrėžtina, kad pagal skundą 2005/4058 Komisija jau parengė dokumentų paketą dėl 
Unquera-Ljaneso kelio tiesimo projekto ir Direktyvos 85/337/EEB taikymo. Šį atvejį 
Komisija nagrinėjo 2005 m. gruodžio mėn. ir nenustatė, kad būtų pažeista Bendrijos aplinkos 
apsaugos teisė.

Be to, Komisija neseniai pradėjo tyrimą dėl šio projekto, nes dėl jo gautas dar vienas skundas. 
Be to, iš pateiktų duomenų matyti, kad kelio Unquera-Llaneso tiesimo projektas iki šiol 
nagrinėjamas Ispanijos teismuose (isp. Audiencia Nacional).

Reikėtų pabrėžti, kad buvo atliktas Unquera-Ljaneso kelio, kurio ilgis maždaug 22 km, 
projekto poveikio aplinkai vertinimas. Atlikus šią procedūrą Aplinkos ministerija 2006 m. 
sausio mėn. 25 d. sprendimu, paskelbtu Ispanijos oficialiajame leidinyje (isp. BOE) Nr. 29, 
pateikė poveikio aplinkai deklaraciją (pranc. DIA). Šioje deklaracijoje pateikiami poveikio 
aplinkai vertinimo rezultatai, įskaitant konsultacijas su susijusiomis valdžios institucijomis ir 
visuomene, išnagrinėti įvairūs alternatyvūs sprendimai, taip pat priimtos priemonės, kuriomis 
bus vengiama šio projekto poveikio aplinkai arba jis bus sumažinamas.
                                               
1 1985 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB. OL L 175, 1985 7 5.
2 1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB. OL L 073, 1997 3 14.
3 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB. OL L 156, 2003 6 25.
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Pažymėtina, kad tai buvo trečiasis poveikio aplinkai vertinimas, nes jau anksčiau buvo atlikti 
du šio projekto poveikio aplinkai vertinimai, pagal kuriuos 1993 m. balandžio 13 d. ir 1997 m. 
sausio 20 d. paskelbtos poveikio aplinkai deklaracijos, po kurių buvo pradėtos nagrinėti 
naujos alternatyvos ir buvo pasiūlyti nauji nustatytų problemų sprendimo būdai. Be to, tai yra 
diskutuotinas projektas, dažnai nagrinėjamas Ispanijos teismuose.

Taigi atlikus šio projekto poveikio aplinkai vertinimą buvo išnagrinėtas galimas šio kelio 
projekto poveikis kultūros paveldui ir vietovėms, priklausančioms tinklui Natura 2000. Prie 
tyrimo prisidėjo kompetentingos valdžios institucijos, susijusios su aplinkos apsauga ir 
kultūra.

Išvados

Išnagrinėjus duomenis paaiškėjo, kad šiuo atveju Bendrijos aplinkos apsaugos teisė nėra 
pažeidžiama.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. balandžio 20 d.

Komisijos tarnybos išnagrinėjo gerb. Parlamento narės C. Gutiérrez Cortines pateiktą 
papildomą informaciją dėl šio greitkelio projekto poveikio kultūros paveldui, visų pirma 
paleolito laikotarpio urvams ir liekanoms, atrastoms vykdant darbus.

Komisija reiškia padėką C. Gutiérrez Cortines už šią papildomą informaciją. Tačiau ji mano, 
kad ši informacija nekeičia jos ankstesniame pranešime dėl šios peticijos pateiktų išvadų, 
kurios taip pat buvo pateiktos žodžiu 2011 m. vasario 1 d. vykusio Peticijų komiteto posėdžio 
metu.

Kaip jau nurodyta, šio kelio A-8 (Autovía del Cantábrico) Unquera-Ljaneso ruožo projekto 
klausimu buvo vykdomos įvairios poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Taigi atlikus šio 
projekto poveikio aplinkai vertinimą buvo išnagrinėtas galimas šio greitkelio projekto 
poveikis kultūros paveldui ir vietovėms, priklausančioms tinklui Natura 2000. 

reikia pažymėti, kad atliekant vertinimą buvo įtrauktos valdžios institucijos, atsakingos už 
aplinką ir kultūrą. Projekto vykdymo metu numatyta atlikti aplinkos apsaugos, įskaitant su 
kultūros paveldu susijusius aspektus, stebėseną. Todėl Komisija neturi pagrindo manyti, kad 
kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos šiuo klausimu nesiims reikiamų priemonių.

Galiausiai išnagrinėjus dokumentus negalima daryti išvados, kad taikoma ES aplinkos teisė 
pažeista.


