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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0179/2008 dėl tariamų EB aplinkos teisės aktų pažeidimų, 
susijusių su Vega del Henares (Kastilija-La Manča) srities miesto plėtros 
projekto patvirtinimu, kurią pateikė Ispanijos pilietis Alberto Mayor 
Barajona „Ecologistas en Acción“ (Gvadalachara) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kritiškai vertina Kastilijos-La Mančos vietos ir regiono valdžios institucijų 
sprendimą patvirtinti Vega del Henares regiono miesto plėtros projektą (isp. Proyecto de 
Actuación Urbanistica, toliau – PAU) neatlikus poveikio aplinkai vertinimo. Peticijos 
pateikėjas aiškina, kad ši teritorija turi didelę istorinę vertę, nes joje randama svarbių 
archeologinių liekanų, ir ji turi būti apsaugota. Pasak peticijos pateikėjo, dėl PAU tektų iš 
naujo skirstyti žemės sklypus į kategorijas ir būtų pradėta vykdyti nereikalinga miesto plėtra. 
Jis prašo Europos Parlamento ištirti susidariusią padėtį, nes mano, kad pažeisti ir 
nacionaliniai, ir ES poveikio aplinkai vertinimo reglamentavimo teisės aktai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. liepos 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Peticijos pateikėjas prieštarauja vietos ir regiono valdžios institucijų sprendimui patvirtinti 
Vega de Henares regione, Gvadalacharos savivaldybėje, Gvadalacharos provincijoje, 
Kastilijos-La Mančos autonominiame regione, Ispanijoje, vykdytiną miesto plėtros projektą 
(isp. Plan de Actuación Urbanistica, toliau – PAU).

Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad Ispanijos valdžios institucijos tinkamai neatlikusios 
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poveikio aplinkai vertinimo patvirtino šį miesto plėtros projektą, pavadintą „Proyecto de 
urbanización del sector SNP ampliación del Ruiseñor“. Peticijos pateikėjas aiškina, kad ši 
teritorija turi didelę istorinę vertę, nes joje randama svarbių archeologinių liekanų, ir ji turi 
būti apsaugota. Pasak peticijos pateikėjo, dėl PAU tektų iš naujo skirstyti į kategorijas 
pramoniniam naudojimui skirtus žemės ūkio sklypus ir būtų pradėta vykdyti nereikalinga 
miesto plėtra. Jis skundžiasi, kad Ispanijos valdžios institucijos pažeidė ir nacionalinius, ir ES 
poveikio aplinkai vertinimo reglamentavimo teisės aktus.

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

Direktyva 85/377/EEB1 su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB2, 
Direktyva 2003/35/EB3 ir Direktyva 2009/31/EB4 (žinoma kaip Poveikio aplinkai vertinimo 
arba PAV direktyva) apibrėžiamos tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai
vertinimo nuostatos.

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 ir (arba) vadovaudamosi nacionaliniuose perkėlimo teisės 
aktuose nustatytomis ribomis ar kriterijais, nusprendžia, ar projektams turi būti taikomas 
poveikio aplinkai vertinimas. Kai nagrinėjamas kiekvienas atvejis arba taikomos valstybės 
narės nustatytos ribos ar kriterijai, privalu atsižvelgti į susijusius atrankos kriterijus, išdėstytus 
šios direktyvos III priede. Į šiuos kriterijus įtrauktos projekto charakteristikos, jo vieta ir 
galimo poveikio ypatybės.

Taigi projektams, įtrauktiems į I priedą, PAV procedūra yra privaloma. 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 nustatymą turi būti 
prieinama visuomenei.

Pažymėtina, kad PAV direktyvos II priedo 10 pastraipos a ir b punktuose į infrastruktūros 
projektų kategoriją įtraukti „pramoninių objektų plėtros projektai“ ir „urbanizavimo 
projektai“.

Atliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūrą užtikrinama, kad projektų padariniai aplinkai 
būtų nustatyti ir įvertinti prieš kompetentingai institucijai suteikiant leidimą vykdyti projektą.
Visuomenė gali pateikti nuomonę, turi būti atsižvelgiama į visas konsultacijas. Be to, 
visuomenė turi būti informuojama apie sutikimo vykdyti planuojamą veiklą turinį.

Remiantis peticijos pateikėjo suteikta informacija, vietos ir regiono valdžios institucijos, prieš 
duodamos sutikimą dėl nagrinėjamo projekto planuojamos veiklos, atliko tam tikrą poveikio 
aplinkai vertinimą. Vis dėlto peticijos pateikėjas kritiškai vertina šio poveikio aplinkai 
vertinimo procedūrą, turinį ir parinktą laiką jam atlikti.

                                           
1 OL L 175, 1985 7 5.
2 OL L 073, 1997 3 14.
3 OL L 156, 2003 6 25.
4 OL L 140, 2009 6 5.
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Kalbant apie vadinamąsias ES gamtos direktyvas (Paukščių direktyvą 2009/147/EB1 ir 
Buveinių direktyvą 92/43/EEB2), reikėtų pabrėžti, kad jos būtų taikomos tokiu atveju, jei 
atitinkamas projektas galėtų sukelti reikšmingą poveikį bet kokiai tinklo „Natura 2000“ 
teritorijai. Remiantis peticijos pateikėjo suteikta informacija, atrodo, kad nagrinėjama miesto 
plėtra neturi įtakos jokiai tinklo „Natura 2000“ teritorijai.

Išvados

Komisija paprašė kompetentingų Ispanijos valdžios institucijų pateikti informacijos apie tai, 
kaip laikomasi atitinkamų reikalavimų, šiuo atveju taikytinų pagal ES aplinkos apsaugos 
teisės aktus. Visų pirma Komisija pasiteiravo Ispanijos valdžios institucijų, kaip jos taikė 
PAV direktyvos nuostatas.

Komisija įsipareigoja informuoti Peticijų komitetą apie bet kokius tolesnius šio atvejo 
pokyčius.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„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) parengtą ataskaitą. Ispanijos valdžios 
institucijos taip pat atsiuntė ataskaitą, kurią parengė Gvadalacharos savivaldybės miesto 
plėtros departamentas. 

Trumpai tariant, Ispanijos valdžios institucijos paaiškino pagrindines šio miesto plėtros 
projekto ypatybes. Jos taip pat išvardijo įvairius atliktus administracinius veiksmus ir 
priemones, kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinamos pagal ES 
aplinkos teisę nustatytos prievolės. Iš tiesų kalbama apie du vieno rangovo miesto plėtros 
projektus – „El Ruiseñor“ ir „El Ruiseñor 2“, kurie buvo svarstomi kartu. Prašymai gauti 
planuojamos veiklos leidimą pateikti 2006 m. rugsėjo mėn. Paminėtina, kad šis miesto plėtros 
projektas jau buvo numatytas Gvadalacharos savivaldybės miesto bendrajame plane, kurį 
regiono vyriausybė patvirtino 2000 m. vasario 2 d.

Pažymėtina, kad prieš suteikiant leidimą vykdyti šį projektą buvo atliktas jo poveikio aplinkai 
vertinimas pagal Kastilijos-La Mančos regiono Įstatymą Nr. 5/1999 dėl poveikio aplinkai 
vertinimo, laikantis Dekrete Nr. 178/2002, kuriuo patvirtinamas šio įstatymo įgyvendinimas, 
numatytos procedūros. Atlikus šią procedūrą Generalinis poveikio aplinkai vertinimo 
direktoratas 2007 m. balandžio 27 d. sprendimais priėmė dvi poveikio aplinkai 
deklaracijas (PAD). Šios PAD 2007 m. gegužės 9 d. paskelbtos Kastilijos-La Mančos 

                                           
1 OL L 20, 2010 1 26.
2 OL L 206, 1992 7 22.
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autonominės srities oficialiajame leidinyje Nr. 96 (isp. DOCM).

Ispanijos valdžios institucijos pateikė šių PAD, kuriose apibendrinami pagrindiniai minėtos 
procedūros aspektai, kopijas. Atrodo, kad šios poveikio aplinkai vertinimo procedūros 
pakanka siekiant tinkamai nustatyti ir įvertinti šio projekto poveikį aplinkai bei imtis 
priemonių, reikalingų tam poveikiui išvengti ar sumažinti. Nustatytos kelios aplinkosaugos 
sąlygos, taip pat parengtas aplinkos stebėsenos planas.

Be to, taip pat atsižvelgta į kultūrinį ir archeologinį paveldą ir su juo susijusius tyrimus. Prieš 
pradedant darbus reikėjo gauti Regiono kultūros departamento nuomonę. Šiuo tikslu numatyta 
vykdyti stebėseną.

ES gamtos apsaugos direktyvos (Paukščių direktyva 79/409/EEB1 ir Buveinių 
direktyva 92/43/EEB2) būtų taikomos, jeigu aptariamas projektas galėtų turėti didelį poveikį 
tinklo „Natura 2000“ teritorijai. Taigi šiuo atveju šios direktyvos netaikomos.

Ispanijos valdžios institucijos aiškina, kad aptariamas miesto plėtros projektas šiuo metu 
įgyvendinamas. Jos taip pat praneša, kad dėl šio projekto pateikti penki administraciniai 
ieškiniai, kurie nagrinėjami kompetentingame Ispanijos teisme („Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 1 de Guadalajara“).

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.

Taigi išnagrinėjus dokumentus negalima daryti išvados, kad taikoma ES aplinkos teisė pažeista. 
Todėl Komisija neturi priežasčių imtis tolesnių veiksmų dėl šio atvejo. Bet kokiu atveju 
pažymėtina, kad dėl aptariamo miesto plėtros projekto pateikti keli administraciniai ieškiniai 
kompetentingame Ispanijos teisme, kuris taip pat galės pareikšti nuomonę dėl šio projekto 
teisėtumo nacionalinės ir ES teisės požiūriu.“

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Komisija išnagrinėjo peticijos pateikėjo pastabas ir nustatė, kad suteikta papildoma 
informacija nekeičia nei paskutinio pranešimo turinio, nei jo išvadų.

Peticijoje remiamasi miesto plėtros planu Gvadalacharos savivaldybėje. Komisija nagrinėjo 
būtent šį planą.

Komisijos tarnybos išnagrinėjo, kaip šiuo atveju taikomos direktyvos 85/337/EEB (PAV 
direktyva), 79/409/EEB (Paukščių direktyva) ir 92/43/EEB (Buveinių direktyva). Buvo 
atliktas projekto poveikio aplinkai vertinimas. Minėta teritorija nepriklauso tinklui 
„Natura 2000“.

                                           
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.
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Tačiau peticijos pateikėjas informuoja, kad jo peticija taip pat yra susijusi su kelių projektu 
(CM-1003). Reikia pažymėti, kad šis kelių projektas nebuvo įtrauktas į pradinį peticijos 
turinį. Dėl šios priežasties šis klausimas nebuvo nagrinėjamas per 2010 m. lapkričio mėn. 
Peticijų komiteto posėdį.

Komisijos tarnybos išnagrinėjo peticijos pateikėjo pateiktus papildomus dokumentus 
atsižvelgdamos į jo tvirtinimą, kad ES finansavimas galėjo būti netinkamai naudojamas 
modernizuojant drėkinimo įrenginius arba tiesiant kelius.

Visų pirma, su kelių projektu CM-1003 (dalis N-II HITA) susijusiais klausimais Komisija 
norėtų pranešti Peticijų komitetui, kad ši projekto dalis nėra bendrai finansuojama iš Europos 
regioninės plėtros fondo ar kokio nors kito Europos fondo.

Antra, statybos Canal del Henares srityje ir drėkinimo sistemos modernizavimas nebuvo 
bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Be to, pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 58 straipsnio c dalį valstybių narių parengtose 
veiksmų programų valdymo ir kontrolės sistemose numatomos procedūros, užtikrinančios 
pagal veiksmų programą deklaruojamų išlaidų teisingumą ir reguliarumą. Pagal veiksmų 
programą deklaruojamos išlaidos turi atitikti ES ir nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Be to, peticijos pateikėjas dabar teigia, kad El Ruiseñor vykdoma Vega del Henares regiono 
miesto plėtros programa pažeidžia Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, pirmiausia 
jos 7 straipsnį (privataus ir šeimos gyvenimo gerbimas, įskaitant būsto neliečiamybę) ir 
17 straipsnį (teisė į nuosavybę).

Remiantis Komisijos tarnyboms suteikta informacija, šiuo atveju taikytini ES aplinkos teisės 
aktai nepažeisti. Prieš patvirtinant konkretų projektą buvo atliktas poveikio aplinkai 
vertinimas: remiantis Ispanijos valdžios institucijų pateikta informacija, tokia procedūra buvo 
tinkamai atlikta, taip pat atsižvelgiant į būtinumo ir proporcingumo principus. Peticijos 
pateikėjo pateikti papildomi dokumentai nepakeičia tokio vertinimo.

Tačiau atrodo, kad tariami ES pagrindinių teisių chartijos pažeidimai apima bendresnius 
valstybių narių teisės aktus dėl miestų plėtros, žemės naudojimo ir susijusių nuosavybės 
teisių.

Šiuo atžvilgiu pirmiausia pažymėtina, kad pagal Sutartis, kuriomis grindžiama Europos 
Sąjunga1, Europos Komisija neturi bendrų įgaliojimų imtis veiksmų valstybėms narėms 
sprendžiant su pagrindinėmis teisėmis susijusius klausimus. Ji gali taip elgtis tik tuo atveju, 
jei klausimas susijęs su Europos Sąjungos teise.

Visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija netaikoma kiekvienai situacijai, kai 
tariamai pažeidžiamos pagrindinės teisės. Pagal Chartijos 51 straipsnio 1 dalį jos nuostatos 
valstybėms narėms taikomos tik tuomet, kai šios įgyvendina Europos Sąjungos teisę. Be to, 

                                           
1 Europos Sąjungos sutartis ir Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo.
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Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad „Chartijos nuostatos niekaip 
neišplečia Sutartyse apibrėžtos Sąjungos kompetencijos“.

Valstybių narių teisės aktų dėl miestų plėtros, žemės naudojimo ir susijusių nuosavybės teisių 
atžvilgiu Europos Sąjunga ir Komisija neturi konkrečių įgaliojimų spręsti šiuos klausimus, 
kurie iš esmės priklauso nacionalinės valdžios institucijų kompetencijai. Tokiais atvejais 
užtikrinti, kad pagrindinės teisės būtų veiksmingai gerbiamos ir saugomos, turi valstybės 
narės ir jų teisminės institucijos pagal savo nacionalinius teisės aktus ir su žmogaus teisėmis 
susijusius tarptautinius įsipareigojimus. Remiantis Ispanijos valdžios institucijų pateikta 
informacija, kompetentingame nacionalinio lygmens administraciniame teisme paduotas 
ieškinys dėl šio miesto plėtros projekto: būtent ši institucija turi užtikrinti, kad šis projektas 
būtų patvirtintas ir vykdomas atsižvelgiant į aptariamas pagrindines teises.“


