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Tema: Peticija Nr. 1706/2009 dėl neteisėtų veiksmų Pietų Ispanijoje, netoli Malagos, 
esančioje Esteponoje statant viešbutį, kurią pateikė Danijos pilietis Bente 
Zuschlag Jensen, su vienu parašu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja Ispanijos valdžios institucijų sprendimui leisti Pietų 
Ispanijoje, netoli Malagos esančioje Esteponoje statyti viešbutį. Peticijos pateikėjas teigia, kad 
vykdant šį projektą pažeidžiami ne tik Ispanijos teisės aktai, bet ir ES aplinkos apsaugos 
normos, be to, kertami saugomi medžiai, naikinamos ten gyvenančių paukščių perėjimo 
vietos. Taip pat peticijos pateikėjas nurodo, kad dėl projekto nebuvo konsultuojamasi su 
vietos gyventojais, jiems nebuvo leista susipažinti su dokumentais. 2008 m. policija sulaikė 
statybų leidimą išdavusį merą ir miesto architektą; jie buvo apkaltinti korupcija ir pinigų 
plovimu, tačiau vėliau paleisti už užstatą. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento 
išnagrinėti šią problemą ir ištirti, kokiu mastu šis didelis aplinką teršiantis statybos projektas 
ir atitinkamas susijusių piliečių teisių nepaisymas pažeidžia galiojančias ES nuostatas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Peticijos pateikėjas prieštarauja naujam miesto plėtros projektui Ispanijoje, Andalūzijos 
autonominėje srityje, Malagos provincijoje esančios Esteponos savivaldybės pakrantėje.

Peticijos pateikėjas nerimauja dėl šio projekto didelio neigiamo poveikio aplinkai. Jis 
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paaiškina, kad įgyvendinant šį projektą, dėl kurio privatus projektų vykdytojas susitarė su 
savivaldybės administracija, pakrantėje numatyta pastatyti keletą daugiabučių namų ir 
išplėtoti turizmo infrastruktūrą. Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad šis projektas sunaikins vieną 
iš kelių iki šiol gerai išsaugotų Kosta del Solio pakrantės plotų. Peticijos pateikėjas taip pat 
pabrėžia, kad šiame plote yra unikalių buveinių, todėl neseniai ši vieta paskelbta Bendrijos 
svarbos teritorija (BST) pagal Buveinių direktyvą1.

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad ES aplinkos teisė šiuo atveju buvo taikoma netinkamai, ypač 
poveikio aplinkai vertinimo, gamtos apsaugos ir visuomenės dalyvavimo aspektais.

Komisijos pastabos dėl peticijos

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

Direktyvoje 85/337/EEB2 su pakeitimais (dar vadinamoje Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 
direktyva) nustatyta, kad turi būti atliekamas tam tikrų valstybės ir privačių projektų 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 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 atrankos kriterijus, išvardytus 
šios direktyvos III priede. Tai apima projekto ypatybes, jo vietą ir galimo poveikio ypatybes.

Todėl 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 nustatymą 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 suteikiant leidimą jiems įgyvendinti. Visuomenė 
gali pareikšti savo nuomonę, į konsultacijas būtina atsižvelgti. Visuomenė taip pat turėtų būti 
informuojama apie sutikimo dėl planuojamos veiklos turinį.

                                               
1

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

Direktyva 85/337/EEB (OL L 175, 1985 7 5) su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB (OJ L 073, 
1997 3 14), Direktyva 2003/35/EB (OL L 156, 2003 6 25) ir Direktyva 2009/31/EB (OL L 140, 2009 6 5).
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Kita vertus, šiam savivaldybės miesto plėtros planui galėtų būti taikomos Direktyvos 
2001/42/EB1 dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (vadinamoji 
Strateginio aplinkos vertinimo arba SAV direktyva) nuostatos.

ES gamtos direktyvos (Paukščių direktyva 2009/147/EB2 ir Buveinių direktyva 92/43/EEB) 
būtų taikomos, jeigu atitinkamas projektas darytų didelį poveikį tinklo „Natura 2000“ 
teritorijai. Reikia pažymėti, kad šis projektas, anot peticijos pateikėjo, gali neigiamai paveikti 
Bendrijos svarbos teritoriją „El Saladillo – Punta de Baños“ (ES 6170037).

Siekdamos išsamiau susipažinti su šiuo atveju, Komisijos tarnybos iš kompetentingų Ispanijos 
valdžios institucijų paprašė informacijos apie atitinkamų ES aplinkos apsaugos teisės aktų 
nuostatų laikymąsi šiuo atveju. Taigi Komisija paprašė Ispanijos valdžios institucijų 
paaiškinti, kaip jos taikė PAV, SAV ir gamtos direktyvų nuostatas.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Komisijos tarnybos kreipėsi į Ispanijos valdžios institucijas, kad šios pateiktų pastabų dėl 
peticijos pateikėjo teiginių ir suteiktų informacijos apie ES aplinkos teisės aktų įgyvendinimą 
šiuo atveju.

Atsakydamos į Komisijos tarnybų prašymą Ispanijos valdžios institucijos atsiuntė šia tema 
parengtą Andalūzijos autonominės srities ir Esteponos merijos ataskaitą.

Reikia pažymėti, jog paskui Komisijos tarnybos paprašė kompetentingų Ispanijos valdžios 
institucijų pateikti papildomos informacijos, kad Komisija galėtų geriau susipažinti su šio 
turistinio projekto dabartine padėtimi, kad sužinotų, kokių veiksmų aplinkosaugos srityje 
buvo imtasi ir kokia apsauga taikoma šiai pakrantės zonai, kuri yra netoli tinklui 
„Natura 2000“ priklausančios teritorijos.

Komisija nagrinėja šias ataskaitas ir nuspręs, kokių priemonių reikia imtis.“

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2013 m. gegužės 31 d.

„Savo ankstesniuose pranešimuose Komisija informavo Europos Parlamento Peticijų komitetą 
apie tai, kokie Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktai galėtų būti taikomi šiuo konkrečiu atveju, 
taip pat nurodė ir šio atvejo nagrinėjimo pagrindinius elementus.

Gavusios šią peticiją Komisijos tarnybos ir kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos šiuo 
klausimu keitėsi įvairia informacija.

Atsakydamos į paskutinį Komisijos tarnybų prašymą, Ispanijos valdžios institucijos perdavė 
naujas Andalūzijos autonominės srities ir Esteponos merijos šia tema parengtas ataskaitas.
                                               
1

Direktyva 2001/42/EB (OL L 197, 2001 7 21).
2

Direktyva 2009/147/EB (OL L 20, 2010 1 26), kuria kodifikuojama Direktyva 79/409/EEB dėl laukinių 
paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25).
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Atlikus galutinę šio atvejo analizę galima apibendrintai nustatyti toliau nurodytus punktus.

Ši peticija susijusi su naujo penkių žvaigždučių viešbučių komplekso („Hotel Santa Marta“) 
statybos projektu, kai keičiama esama turizmo infrastruktūra (trijų žvaigždučių viešbutis), esanti 
Esteponos savivaldybėje (šalia A7 nacionalinio kelio, 167 km), Malagos provincijoje, 
Andalūzijos autonominėje srityje.

Iš turimų dokumentų matyti, kad šis projektas turi visus reikiamus savivaldybės leidimus, 
kuriuos suteikė Esteponos merija, visų pirma 2007 m. lapkričio 23 d. statybos leidimą.  Reikia 
pažymėti, kad tai miesto plėtrai skirta teritorija pagal šiuo metu galiojantį planą, t. y. 1994 m. 
patvirtintą Esteponos miesto plėtros planą.  Šiuo metu vykdomi minėtojo projekto įgyvendinimo 
darbai.

Reikėtų pažymėti, kad šis projektas nėra vykdomas pagal ES aplinkos apsaugos teisę saugomoje 
teritorijoje.  Artimiausia teritorija, priklausanti tinklui „Natura 2000“, yra Bendrijos svarbos 
teritorija „El Saladillo – Punta de Baños“ (kodas ES6170037), kuri yra saugoma jūrų teritorija, 
esanti pakrantės zonoje ir apie 800 m nutolusi nuo naujojo viešbučio.  Regiono valdžios 
institucijos nurodo, kad šis projektas neturės neigiamo poveikio tinklui „Natura 2000“.

Ispanijos valdžios institucijos pabrėžia, kad tai konkretus projektas, kuris turi būti vykdomas jau 
urbanizuotoje teritorijoje, kaip numatyta miesto plėtros plane, ir kad projekto rengėjas turi visus 
leidimus, kurių reikia pagal taikomus Ispanijos teisės aktus.

Komisijos tarnybos taip pat sužinojo apie kitą miesto plėtros projektą šalia šios teritorijos.  Tai 
dalinis sektoriaus SUP-E8 planas „Playa de Baños“, kurio tikslas – išplėsti šią teritoriją kaip 
laisvalaikio veiklos ir sveikatos priežiūros paslaugų teritoriją.  Komisijos tarnybos užklausė 
kompetentingų Ispanijos valdžios institucijų ir apie šį projektą.

Savivaldybė aiškina, kad šiuo privačios iniciatyvos daliniu planu, kuris neapima viešbučių 
komplekso, dėl kurio pateikta minėtoji peticija, žemės sklypo, siekiama teritoriją pritaikyti 
sportui ir socialinei bei kultūrinei veiklai.  Pagal Regioninį integruoto aplinkos kokybės valdymo 
įstatymą 7/2007 turi būti atliktas šio dalinio plano „Playa de Baños“ (byla 295/2009) poveikio 
aplinkai vertinimas.

Pagal poveikio aplinkai vertinimo procedūrą dėl šio dalinio plano vyko konsultacijos su 
visuomene.  Be to, reikia pažymėti, kad 2012 m. liepos mėn. Regioninio aplinkos apsaugos 
departamento Malagos provincijos delegacija pateikė neigiamą ataskaitą dėl šio dalinio plano, 
nes jis gali turėti neigiamų padarinių Bendrijos svarbos teritorijai „El Saladillo – Punta de 
Baños“ (ES 5213033) ir kai kurioms šios teritorijos gamtinėms vertybėms („Dunas de El 
Saladillo, Matas Verdes“).  Atsižvelgdama į minėtąją aplinkos apsaugos ataskaitą, savivaldybė 
nusprendė, kad šis dalinis planas „Playa de Baños“ aplinkos požiūriu nėra tvarus ir nepritarė šiai 
miesto plėtrai.

Savivaldybė taip pat ketina padidinti šios teritorijos aplinkos apsaugą, kai bus persvarstomas 
Esteponos savivaldybės miesto plėtros planas.  Kol kas bet kuri nauja miesto plėtra turi būti 
suderinama su teritorijos ekologinių vertybių (paplūdimio, kopų ir esamų medžių) išsaugojimu.
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Išvados

Komisijos tarnybos išnagrinėjo peticijos pateikėjo argumentus ir jo pateiktą informaciją, 
susijusią su aptariamu viešbučio projektu, remdamosi taikomais ES aplinkos teisės aktais ir 
atsižvelgdamos į Ispanijos valdžios institucijų atsakymus.

Išnagrinėjus dokumentus negalima daryti išvados, kad projektui, dėl kurio pateikta ši peticija, 
taikytini ES aplinkos teisės aktai pažeisti.

Be to, Ispanijos valdžios institucijos parodė, kad yra pasirengusios įdiegti arti esančios teritorijos, 
turinčios ekologinių vertybių, kurias būtina saugoti, ir netoliese esančios tinklo „Natura 2000“ 
jūros teritorijos aplinkos prevencijos ir apsaugos priemones.

Todėl Komisija neturi priežasčių imtis tolesnių veiksmų dėl šio atvejo.“


