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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

24.10.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0429/2010 dėl miesto plėtros projekto Cala Mosca paplūdimyje 
Orihueloje, Valensijoje, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Robert 
Houlistonse organizacijos „Partido para Orihuela Costa“ vardu, su 
7 000 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl nekilnojamojo turto projekto, pagal kurį numatoma 
pastatyti 1 500 naujų gyvenamųjų būstų Cala Mosca paplūdimyje Orihuelos savivaldybės 
pakrantėje. Statybos numatomos saugomoje pakrantės dalyje, šalia Sierra de Escalona gamtos 
parko.

2. Priimtinumas

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

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

„Peticijos pateikėjas organizacijos „Partido para Orihuela Costa“ (C.L.A.R.O.) vardu išreiškia 
savo nepritarimą naujam miesto plėtros projektui Cala Mosca paplūdimyje Orihuelos 
savivaldybės pakrantėje (Alikantės provincija, Valensijos autonominė sritis, Ispanija).

Peticijos pateikėjas nerimauja dėl šio projekto galimo didelio neigiamo poveikio aplinkai.  Jis 
nurodo, kad pagal šį projektą pakrantėje numatoma pastatyti 1 500 naujų gyvenamųjų namų ir 
butų.  Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad šiuo projektu bus sunaikinta paskutinė gerai išsaugota 
Orihuelos pakrantės dalis.  Peticijos pateikėjas pažymi, kad jau atlikti infrastruktūros darbai, 
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kad būtų paruoštos gatvės ir šaligatviai.  

Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisijos tarnybos, atsižvelgdamos į šiuo atveju taikytiną ES aplinkos teisę, išnagrinėjo 
peticijos pateikėjo suteiktą informaciją.

Direktyvoje 85/337/EEB1 su pakeitimais (ji dar vadinama Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 
direktyva) nustatyta, kad įgyvendinant tam tikrus viešuosius ir privačius projektus turi būti 
atliekamas jų 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.  Kai nagrinėjamas kiekvienas atvejis arba 
taikomos valstybės narės nustatytos ribos ar kriterijai, privalu atsižvelgti į atrankos kriterijus, 
išvardytus šios direktyvos III priede.  Jie apima projekto ypatumus, jo vietovę ir galimo 
poveikio ypatumus.

Taigi I priede išvardytiems projektams privalu taikyti PAV procedūrą.  Dėl II priede išvardytų 
projektų valstybės narės, prieš duodamos sutikimą dėl planuojamos veiklos, turi nustatyti, ar 
jie gali daryti didelį poveikį aplinkai.  Informacija apie tokį nustatytą poveikį turi būti 
prieinama visuomenei.

Pažymėtina, kad „Miesto plėtros projektai, įskaitant prekybos centrų ir automobilių stovėjimo 
aikštelių statybą“ įtraukti į PAV direktyvos II priedo 10 dalies b punktą.  Be to, II priedo 
12 dalies c punktas apima „Poilsines gyvenvietes ir viešbučių kompleksus už miesto ribų bei 
su tuo susijusius įrenginius“.

Taikant PAV procedūrą užtikrinama, kad projektų padariniai aplinkai būtų nustatomi ir 
įvertinami prieš kompetentingai institucijai išduodant leidimą juos įgyvendinti.  Visuomenė 
gali pareikšti savo nuomonę, o į visas konsultacijas būtina atsižvelgti.  Visuomenė taip pat 
turėtų būti informuojama apie planuojamos veiklos leidimo turinį.

Be to, šiam savivaldybės miesto plėtros planui taip pat galėtų būti taikoma Direktyva 
2001/42/EB2 dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (vadinamoji 
Strateginio aplinkos vertinimo arba SAV direktyva).

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

ES gamtos direktyvos (Paukščių direktyva 2009/147/EB3 ir Buveinių direktyva 92/43/EEB1) 

                                               
1 Direktyva 85/337/EEB (OL L 175, 1985 7 5) su pakeitimais, padarytais direktyvomis 97/11/EB (OL L 073, 
1997 3 14), 2003/35/EB (OL L 156, 2003 6 25) ir 2009/31/EB (OL L 140, 2009 6 5).

2 Direktyva 2001/42/EB (OL L 197, 2001 7 21).
3 Direktyva 2009/147/EB (OL L 20, 2010 1 26), kuria kodifikuojama Direktyva 79/409/EEB dėl laukinių 
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būtų taikomos, jeigu atitinkamas projektas darytų didelį poveikį tinklo „Natura 2000“ 
teritorijai. Pažymėtina, kad šis projektas, anot peticijos pateikėjo, gali neigiamai paveikti 
Bendrijos svarbos teritoriją „Cabo de Roig“ (ES 5213033).

Siekdama išsiaiškinti šio atvejo aplinkybes, Komisija iš kompetentingų Ispanijos valdžios 
institucijų paprašys informacijos apie atitinkamų ES aplinkos apsaugos teisės aktų nuostatų 
laikymąsi.  Visų pirma Komisija paklaus Ispanijos valdžios institucijų, kaip jos taiko PAV, 
SAV ir gamtos direktyvų nuostatas.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. spalio 26 d.

„Komisija paprašė Ispanijos valdžios institucijų pakomentuoti peticijos pateikėjo įtarimus bei 
suteikti informacijos apie ES aplinkos teisės aktų įgyvendinimą šiuo atveju.

Atsakydamos į šį prašymą, Ispanijos valdžios institucijos persiuntė Komisijai Valensijos 
autonominės srities ir Orihuelos savivaldybės parengtas ataskaitas.

Išnagrinėjusi ataskaitas, Komisija dar kartą parašė Ispanijos valdžios institucijoms, prašydama 
suteikti konkretesnės informacijos apie su miesto plėtros projektu susijusius veiksmus, kurių 
buvo imtasi. Papildoma informacija yra reikalinga tam, kad Komisija galėtų baigti nagrinėti šį 
atvejį.“

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2012 m. spalio 24 d.

„Nagrinėdamos šią peticiją Komisijos tarnybos ir kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos 
keitėsi įvairia informacija. Atsakydamos į paskutinį Komisijos tarnybų prašymą, Ispanijos 
valdžios institucijos atsiuntė Komisijai naujas Valensijos autonominės srities ir Orihuelos 
savivaldybės parengtas ataskaitas.

Dar kartą išnagrinėjus medžiagą galima apibendrintai nustatyti šiuos punktus:

Minimas miesto plėtros projektas Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 2 del
Sector D-1 "La Mosca – La Campana", taip pat vadinamas Proyecto Alameda del Mar, buvo 
patvirtintas per Orihuelos savivaldybės plenarinį posėdį 2007 m. vasario 13 d.

Šiam projektui išduotas leidimas prieš tai neatlikus poveikio aplinkai vertinimo.  Pažymėtina, 
kad šis projektas priskiriamas prie Direktyvos 2011/92/EB2 (Poveikio aplinkai vertinimo 
direktyvos) II priede nurodytų projektų rūšių.

Pirmuosiuose atsakymuose Ispanijos valdžios institucijos tai patvirtino tuo, kad šis miesto plėtros 
projektas kilo iš Orihuelos miesto bendrojo miesto plėtros plano, dėl kurio viešosios 

                                                                                                                                                  
paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25).
1 Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22).
2

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES, kodifikuotas Direktyvos 
85/337/EEB tekstas, dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistas 
direktyvomis 97/11/EB ir 2009/31/EB, OL L 26, 2012 1 28.
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konsultacijos vyko anksčiau (1984 m.), nei priimta Direktyva 85/337/EEB.  Orihuelos bendrasis 
miesto plėtros planas buvo galiausiai patvirtintas 1990 m.

Regiono valdžios institucijos pridūrė, kad bet kuriuo atveju siekiant sumažinti projekto poveikį 
pakrantės zonai regiono transporto, uostų ir pakrančių generalinis direktorius 2006 m. gegužės 
30 d. sprendimu nustatė kai kurias aplinkosaugos sąlygas.

Be to, Ispanijos valdžios institucijos pranešė, kad su gamtos apsauga susijusios Bendrijos 
direktyvos, t. y. Paukščių direktyva1 ir Buveinių direktyva2, tokiu atveju nebūtų taikomos, nes šis 
miesto plėtros projektas nedaro poveikio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms.

Iš medžiagos matyti, kad minėtas miesto plėtros projektas buvo pradėtas, tačiau šiuo metu yra 
sustabdytas.

Komisijos prašymu regiono valdžios institucijos savo paskutiniame atsakyme įsipareigojo atlikti 
konkretų šio atvejo tyrimą (angl. screening) siekiant nustatyti, ar turi būti atliktas šio projekto 
poveikio aplinkai vertinimas atsižvelgiant į kriterijus, nustatytus Direktyvoje 2011/92/ES.

Šis tyrimas jau pradėtas ir šiuo metu yra atliekamas.  Konsultuotasi su įvairiomis valdžios 
institucijomis ir administracinėmis įstaigomis siekiant, kad jos išreikštų savo nuomonę šiuo 
klausimu.  Atlikus šį tyrimą regiono aplinkosaugos valdžios institucijos priims sprendimą šiuo 
klausimu.

Be to, savivaldybės institucijos įsipareigojo neišduoti naujų savivaldybės leidimų šiam projektui 
vykdyti neatlikus su aplinkosauga susijusių veiksmų.

Išvada

Taigi galima daryti išvadą, jog kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos ėmėsi reikalingų 
priemonių, kad būtų laikomasi taikytinų Europos Sąjungos aplinkos teisės aktų.“

                                               
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.


