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Peticijų komitetas

27.2.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1276/2007 dėl tariamo EB direktyvų 2000/4 ir 92/43 pažeidimo 
įgyvendinant planą BUS-VAO, pagal kurį dviem autobusams skirtomis 
juostomis siekiama paplatinti greitkelį A6, einantį iš Las Rosas de Madrido į 
Vilalbą (Madridas), kurią pateikė Ispanijos pilietė Maria Begona Baquero 
Orgaz

Peticija Nr. 0251/2008 dėl greitkelio A6 aplinkkelio, planuojamo tiesti per 
Las Rosas de Madridą, galimo žalingo poveikio aplinkai, kurią pateikė 
Ispanijos pilietė Maria Begona Baquero Orgaz

1. Peticijos Nr. 1276/2007 santrauka

Peticijos pateikėjos nuomone, Ispanijos valdžios institucijų planas dviem autobusams 
skirtomis juostomis paplatinti greitkelį A6, einantį iš Las Rosas de Madrido į Vilalbą 
(Madridas) pažeistų EB direktyvas 2000/4 ir 92/43. Pasak peticijos pateikėjos, atliekant šiuos 
plėtros darbus turėtų būti nusavintas teritorijoje palei 39 kilometrų ilgio atkarpą esantis turtas 
ir tai labai pakenktų aplinkai, kadangi pusei susijusios vietovės pagal EB direktyvą 92/43 
suteiktas saugomos teritorijos statusas. Peticijos pateikėja teigia, kad vykstant viešų 
konsultacijų procesui visuomenei palikta mažai laiko reaguoti – taip pažeistos EB direktyvos 
2000/4 nuostatos. Jos manymu, neatsižvelgta į galimybes, kurios pareikalautų mažiau 
sąnaudų, ir ji ragina Europos Parlamentą užtikrinti, kad šį atvejį išnagrinėtų Europos 
Komisija.

2. Peticijos Nr. 0251/2008 santrauka

Peticijos pateikėja ginčija Ispanijos valdžios institucijų planą tiesti A6 greitkelio jungtį per 
Las Rosas de Madridą. Jos tvirtinimu, šis projektas labai pakenktų aplinkai, t. y. saugomai 
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Mansanareso upės aukštutinio baseino regioninio parko (isp. Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares) teritorijai, ir jį įgyvendinant būtų pažeistos EB direktyvų 92/43 ir 
2003/4 nuostatos.

3. Priimtinumas

Peticija Nr. 1276/2007 paskelbta priimtina 2008 m. balandžio 29 d.
Peticija Nr. 0251/2008 paskelbta priimtina 2008 m. liepos 18 d.
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 
4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d.

Peticijos pateikėja pateikė dvi peticijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų tariamų pažeidimų 
Madrido regione įgyvendinant įvairius su greitkeliu A6 susijusius projektus:
– greitkelio A6 platinimo projektą siekiant palei 39 km ilgio atkarpą nutiesti dvi naujas 

autobusams skirtas juostas (iš Las Rosas de Madrido į Vilalbą);
– greitkelio A6 aplinkkelio projektą siekiant nutiesti naują greitkelio atkarpą ir atsisakyti 

dabartinio kelio išplanavimo, pagal kurį kelias eina per Las Rosas de Madrido miestą. 
Planuojamas aplinkkelis būtų tiesiamas per saugomą Mansanareso upės aukštutinio 
baseino regioninio parko teritoriją;

– projektas, pagal kurį ketinama sujungti greitkelius A6 ir A1, apimtų naujo greitkelio M61 
tiesimą per keletą saugomų teritorijų – Bendrijos svarbos teritoriją ES 311004 (Cuenca 
del Río Manzanares) ir specialias laukinių paukščių apsaugos teritorijas ES 000011 
(Monte de El Pardo) ir ES 000012 (Soto de Viñuelas).

Peticijos pateikėja taip pat remiasi peticija Nr. 773/2006 dėl žemės naudojimo paskirties 
keitimo Torelodoneso savivaldybėje (Madrido provincija) esančioje Bendrijos svarbos 
teritorijoje Cuenca del Río Manzanares.

Komisijos manymu, būtų naudinga prisiminti įsipareigojimus, susijusius su Buveinių 
direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 3 ir 4 dalimis1, kuriose pažymima, kad turi būti atliekamas 
tinkamas bet kokio plano ar projekto, tiesiogiai nesusijusio su teritorijos tvarkymu ar šiuo 
tikslu nebūtino, tačiau individualiai arba išvien su kitais planais ar projektais galinčio ją 
paveikti, poveikio teritorijai vertinimas atsižvelgiant į teritorijos apsaugos tikslus. 
Atsižvelgdamos į tokio vertinimo išvadas ir remdamosi Buveinių direktyvos nuostatomis, 
kompetentingos valdžios institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, kad jis 
nepadarys neigiamo poveikio susijusios teritorijos vientisumui. Jei plano ar projekto poveikio 
vertinimo išvados neigiamos, turėtų būti taikomos pagal 6 straipsnio 4 dalį nustatytos 
procedūros, ir valstybės narės turėtų imtis visų kompensuojamųjų priemonių, būtinų tinklo 
„Natura 2000“ teritorijos darnos apsaugai užtikrinti.

Kalbant apie greitkelio A6 iš Las Rosas de Madrido į Vilalbą platinimą, projektas jau 
įvertintas ir kompetentingos valdžios institucijos jau yra išdavusios aplinkosauginės 

                                               
1 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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deklaracijos pažymą (Ispanijos oficialusis leidinys / BOE, Nr. 152, 2003 m. birželio 26 d.). 
Aplinkosauginėje pažymoje pripažįstama, kad projektas neigiamai paveikė 9 300 m2 ploto 
Mansanareso upės aukštutinio baseino regioninį parką (vėliau Komisijos sprendimu 
2006/613/EB1 paskelbtą Bendrijos svarbos teritorija ES 311004 Cuenca del Río Manzanares), 
ir nurodytos kompensuojamosios priemonės, kurių turi būti imtasi siekiant atitaisyti teritorijai 
padarytą žalą.

Pagal turimą informaciją visą greitkelio A6 aplinkkelį, sumanytą siekiant aplenkti Las Rosas 
kaimą, planuojama tiesti per Bendrijos svarbos teritoriją ES 311004 Cuenca del Río 
Manzanares. Oficialiajame leidinyje / BOE (Nr. 312, 2007 m. gruodžio 29 d.) buvo paskelbta 
apie viešas konsultacijas dėl šio projekto. Šios konsultacijos – dalis reikalaujamų poveikio 
aplinkai vertinimo procedūrų, kurias atsakingos valdžios institucijos turi vykdyti pagal 
Tarybos direktyvą 85/337/EEB2, iš dalies pakeistą Direktyva 97/11/EB3 ir Direktyva 
2003/35/EB4 (vadinamoji Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyva). Pagal Buveinių 
direktyvos nuostatas kompetentingos valdžios institucijos vis tiek turi priimti sprendimą dėl 
projekto ir jo poveikio teritorijos vientisumui.

Kai tai susiję su naujuoju greitkeliu M61, kuriuo sujungiami greitkeliai A1 ir A6, Komisija 
norėtų priminti Parlamento klausimą Nr. E-1975/08 dėl greitkelių A6 ir A1 sujungimo 
projekto ir tunelio, kurį planuojama statyti siekiant išvengti poveikio specialiai apsaugos 
teritorijai ES 000011 Monte de El Pardo. Buvo surengtos viešos konsultacijos dėl šio projekto 
(Madrido regiono oficialusis leidinys / BOCM, Nr. 137, 2008 m. birželio 10 d.). Šios 
konsultacijos – dalis reikalaujamų poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, kurias atsakingos 
valdžios institucijos turi vykdyti pagal iš dalies pakeistą Tarybos direktyvą 85/337/EEB. 
Kompetentingos valdžios institucijos vis tiek turi atlikti reikalaujamą poveikio aplinkai 
vertinimą ir priimti sprendimą dėl šio projekto poveikio susijusioms teritorijoms.

Kai tai susiję su peticija Nr. 773/2006 dėl žemės naudojimo paskirties pakeitimo Bendrijos 
svarbos teritorijoje ES 311004 Cuenca del Río Manzanares, esančioje Torelodoneso 
savivaldybėje (Madrido provincija), Komisija norėtų pažymėti, kad Komisijos tarnybos yra 
paraginusios Ispanijos valdžios institucijas patikrinti, ar tinkamai įgyvendinamos Buveinių 
direktyvos 6 straipsnio nuostatos ir ar laikomasi Strateginio poveikio aplinkai vertinimo 
(SAV) direktyvos 2001/42/EB5. Komisija jau anksčiau yra gavusi nemažai Parlamento 
                                               
1 2006 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB 

patvirtinamas Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas 
(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3261), OL L 259, 2006 9 21.

2 Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo, OL L 175, 1985 7 5. 

3 1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB, kuria iš dalies keičiama Direktyva 
85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, 
OL L 073, 1997 3 14.

4 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, nustatanti 
visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir 
teisės kreiptis į teismus, OL L 156, 2003 6 25.

5 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.



PE416.439v03-00 4/5 CM\929920LT.doc

LT

klausimų (Nr. E-3737/07, E-3826/06, E-3827/06, E-4429/08) ir peticijų (Nr. 258/2006, 
773/2006, 797/2006, 824/2007) dėl miestų plėtros planų, darančių įtaką Bendrijos svarbos 
teritorijai ES 311004 Cuenca del Río Manzanares.
Kalbant apie reikalavimą sudaryti galimybę susipažinti su aplinkosaugine informacija, reikėtų 
pabrėžti, kad šiuo atveju keliamas klausimas dėl pavojaus visuomenės dalyvavimui PAV 
procedūroje. Visuomenės dalyvavimo tvarka reglamentuojama pagal Direktyvą 2003/35/EB1. 
Remiantis šia direktyva, išsamias visuomenės informavimo ir konsultavimosi su atitinkama 
visuomenės dalimi procedūras nustato valstybės narės (3 straipsnio 4 punktas). Todėl peticijos 
pateikėjai siūloma išsiaiškinti, ar šiuo atveju laikytasi Ispanijos įstatymo2, kuriuo 
įgyvendinama Direktyva 2003/35/EB.  Prireikus peticijos pateikėja galėtų pasinaudoti 
nacionaliniu lygmeniu taikomomis taisomomis priemonėmis, nurodytomis direktyvos 
3 straipsnio 7 punkte3.

Komisija atkreipė dėmesį į peticijos pateikėjos pastabas apie valandas ir dienas, kuriomis 
galima susipažinti su atitinkamais dokumentais. Tačiau Komisija negalėtų padaryti išvados, 
kad šiuo atveju viešos konsultacijos rengiamos pažeidžiant Direktyvos 2003/35/EB 
reikalavimus, nebent pagal nacionalinę teisę būtų nustatytos tikslios ir išsamios taisyklės.

Direktyva 2003/4/EB4 susijusi su visuomenės galimybėmis susipažinti su aplinkosaugine 
informacija. Visų pirma, 3 straipsnyje nustatyta, jog valstybės narės turi užtikrinti, kad
valdžios institucijos, vadovaudamosi šios direktyvos nuostatomis, pareiškėjų prašymu 
pateiktų savo turimą arba joms skirtą informaciją apie aplinką nereikalaudamos jų nurodyti, 
kodėl jie ja domisi. Tai apima prašymo pateikimą. Ši padėtis kitokia negu nurodo peticijos 
pateikėja.

Kalbant apie greitkelio A6 platinimo projektą, Komisijos nuomone, įvykdytos pagal Europos 
bendrijos aplinkos apsaugos teisės aktus reikalaujamos procedūros ir todėl šiuo metu nesama 
priežasčių išvadai, kad netinkamai taikomos Buveinių direktyvos ir PAV direktyvos 
nuostatos, padaryti.

Atsižvelgdama į turimą informaciją Komisija supranta, kad kompetentingos nacionalinės 
valdžios institucijos dar nėra priėmusios galutinio sprendimo dėl greitkelio A6 Las Rosas 
aplinkkelio ir greitkelių A6 ir A1 sujungimo projektų. Kadangi panašu, kad šiuo metu 
procedūros tebevyksta, ES teisės aktai nėra akivaizdžiai pažeisti. Todėl Komisija šiuo etapu 
neketina imtis jokių tolesnių priemonių.

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

                                               
1 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, nustatanti 

visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir 
teisės kreiptis į teismus, OL L 156, 2003 6 25.

2 2006 m. liepos 18 d. įstatymas Nr. 27/2006, BOE Nr. 171, 2006 7 19.
3 Direktyvos 2003/35/EB 3 straipsnio 7 punktu įterpiamas naujas 10a straipsnis.
4 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės 

galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 
90/313/EEB, OL L 41, 2003 2 14.
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Komisija negavo jokios naujos informacijos apie šį projektą. Sprendžiant iš turimos 
informacijos, kompetentingos regioninės valdžios institucijos dar nėra išdavusios poveikio 
aplinkai pažymos, todėl jos dar nėra priėmusios galutinio sprendimo, kurį Komisija galėtų 
ištirti siekdama nustatyti, ar padarytas ES teisės pažeidimas.

5. Antrą kartą peržiūrėtas Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

Komisija gavo dvi peticijas dėl tariamų Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimų Madrido 
regione įgyvendinant įvairius su greitkeliu A6 susijusius projektus:

– peticija Nr. 1276/2007 susijusi su Ispanijos valdžios institucijų planu paplatinti 
greitkelį A6 palei 39 km ilgio atkarpą, einančią iš Las Rosas į Vilalbą (Madridas), 
nutiesiant dvi autobusams skirtas juostas;

– peticija Nr. 251/2008 susijusi su greitkelio A6 aplinkkelio, lenkiančio Las Rosas 
miestelį, projektu. Joje taip pat minimas projektas, kuriuo siekiama sujungti greitkelius 
A6 ir A1 – tai apimtų naujo greitkelio M61 tiesimą per keletą saugomų teritorijų.

Kai tai susiję su greitkelio A6 platinimu, Komisija savo ankstesniuose pranešimuose padarė 
išvadą, kad procedūrų, kurias taikyti reikalaujama pagal ES aplinkos apsaugos teisės aktus, 
buvo laikomasi. Jokios papildomos informacijos apie šį projektą Komisija nebegavo ir todėl 
laikosi savo anksčiau paskelbtų išvadų.

Kalbant apie greitkelio A6 aplinkkelio aplenkiant Las Rosas miestelį ir greitkelių A6 ir A1 
sujungimo projektus, Komisija jokios naujos informacijos neturi. Sprendžiant iš turimos 
informacijos, kompetentingos valdžios institucijos dar nėra išdavusios jokios poveikio 
aplinkai vertinimo pažymos. Panašu, kad šiuos projektus galėjo atšaukti projekto rengėjas. 
Taigi nesama galutinio sprendimo, kurį Komisija galėtų išnagrinėti ir nustatyti, ar pažeista ES 
teisė.

Išvada

Remiantis turima informacija, greitkelio A6 aplinkkelio siekiant aplenkti Las Rosas miestelį ir 
greitkelių A6 ir A1 sujungimo projektai nepatvirtinti ir neišduotos šių projektų poveikio 
aplinkai pažymos. Todėl Komisija negali nustatyti jokio ES teisės nuostatų, susijusių su šiuo 
klausimu, pažeidimo.


