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Tema: Peticija Nr. 0216/2012 dėl nuotekų valymo stoties įrengimo vietos Sesuraso 
savivaldybėje (A Korunja, Galisija), kurią pateikė Ispanijos piliečiai B. P. L. 
ir F. B. S., su 76 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai nepritaria sprendimui įrengti nuotekų valymo stotį Sesuraso savivaldybėje 
(A Korunja, Galisija) esančiame A Ponte kaime, kuriame jie gyvena. Peticijos pateikėjai 
įspėja, kad stotis darys neigiamą poveikį Mandeo upei ir šiame rajone gyvenantiems 
kaimynams, nes stotis bus įrengta 30 m atstumu nuo urbanizuotos vietovės ir trijų metrų 
atstumu nuo upės. Peticijos pateikėjai tvirtina, kad stoties įrengimo vieta pasirinkta 
neatsižvelgiant į minėtą stoties poveikį ir pažeidžiant įvairius nacionalinius įstatymus dėl 
poveikio aplinkai vertinimo, vandens taršos, aplinkos triukšmo ir oro kokybės. Peticijos 
pateikėjai pažymi, kad šiuo atveju pažeidžiama Direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo 
įvertinimo ir valdymo. Be to, peticijos pateikėjai atkreipia dėmesį į tai, kad dalis stoties bus 
įrengta valstybei priklausančioje teritorijoje, kurioje apskritai draudžiama statyti bet kokius 
infrastruktūros objektus ir leidžiama tai daryti tik nacionalinės teisės aktuose apibrėžtais 
„labai pagrįstais atvejais“.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gegužės 31 d.

„Peticijos pateikėjai nepritaria sprendimui įrengti nuotekų valymo stotį Sesuraso 
savivaldybėje (Galisija, Ispanija) esančiame A Ponte kaime, kuriame jie gyvena.
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Peticijos pateikėjai tvirtina, kad šis projektas yra per arti urbanizuotos vietovės ir trukdys 
kaimynams. Jie taip pat pabrėžia galimą poveikį aplinkai, visų pirma Mandeo upei. Be to, jie 
pabrėžia, kad vietiniai gyventojai nepritaria šiam projektui.

Peticijos pateikėjai nurodo galimą įvairių nacionalinių įstatymų dėl vandens taršos ir triukšmo 
pažeidimą. Dėl ES aplinkos teisės jie atkreipia dėmesį, kad šiuo atveju galimai pažeidžiama 
Direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo.

Komisijos tarnybos išnagrinėjo peticijos pateikėjų pateiktą glaustą informaciją, 
atsižvelgdamos į šiuo atveju taikytinus ES aplinkos teisės aktus.

Dėl atitikties ES direktyvai dėl miesto nuotekų valymo Komisija nėra informuota apie 
peticijos pateikėjų minimą projektą. Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad pagal provincijos 
valdžios institucijų (isp. Diputación Provincial de A Coruña) paskelbtą informaciją Sesuraso 
savivaldybės apylinkėse (Trasankvelosas – San Salvadoras) aglomeracijos sukeliama taršos 
apkrova lygi 122 gyventojams. Kadangi Direktyvoje 91/271/EEB1 numatytos nuostatos 
taikomos aglomeracijoms, kurių taršos apkrova lygi ne mažiau kaip 2 tūkst. žmonių, peticijos 
pateikėjų nurodytas atvejis nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį.

Bet kuriuo atveju, kadangi Komisija jau pradėjo keletą horizontalių pažeidimo tyrimo 
procedūrų dėl Ispanijos, susijusių su Direktyvos 91/271/EEB nuostatų laikymusi, sprendimas 
statyti nuotekų tvarkymo įrenginius iš esmės yra pagirtinas, nes tokie sprendimai gali padėti 
šiai valstybei narei laikytis savo įsipareigojimų pagal ES teisę. Reikėtų pažymėti, kad 
Direktyvoje 91/271/EEB nenumatomos konkrečios taisyklės, kur tokius įrenginius reikėtų 
statyti, koks turėtų būti jų atstumas nuo upių ar jų skleidžiamas triukšmas.

Direktyvoje 2011/92/ES2 (dar vadinamoje Poveikio aplinkai vertinimo arba 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 nacionalinės perkėlimo 
teisės aktuose nustatytomis ribomis ar kriterijais, nusprendžia, ar projektams turi būti 
atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.

Kai nagrinėjamas kiekvienas atvejis arba taikomos valstybės narės nustatytos ribos ar 
kriterijai, privalu atsižvelgti į atrankos kriterijus, išvardytus PAV direktyvos III priede. Į šiuos 
kriterijus įtrauktos projekto charakteristikos, jo vieta ir galimo poveikio ypatybės.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad nuotekų valymo įrenginiai, kurių galingumas viršija 150 tūkst. 
gyventojų ekvivalentą yra įtraukti į direktyvos I priedo 13 punktą, vadinasi, PAV yra 
privalomas. Visiems kitiems nuotekų valymo įrenginių projektams taikomas PAV direktyvos 
II priedo 11 punkto c papunktis. Dėl aglomeracijos dydžio svarstomam įrenginiui būtų 
taikomas II priedas.

                                               
1 Direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (OL L 135, 1991 5 30).

2 Direktyva 2011/92/ES (OL L 26, 2012 1 28), iš dalies pakeistos Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės 

ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo kodifikuota redakcija.
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Dėl atstumo nuo upės, jei peticijos pateikėjai mano, kad konkrečiai šiam įrenginiui pasirinkta 
vieta prieštaraujama Ispanijos vandens teisės aktams, jie gali pasinaudoti šalies 
administracinės teisės numatytomis teisės gynimo priemonėmis, ką, atrodo, jie jau padarė.

Dėl skleidžiamo triukšmo Direktyva 2002/49/EB1 dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir 
valdymo reikalaujama kartografuoti pramonines vietoves tik tais atvejais, jei jos daro poveikį 
didesnėms nei 100 tūkst. gyventojų aglomeracijoms. Sesuraso vietovė nėra tokios 
aglomeracijos dalis, todėl Direktyva 2002/49/EB jai netaikoma.
Už visų nacionalinės teisės aktų, susijusių su triukšmo reglamentavimu, vykdymą atsakinga 
atitinkama valstybė narė. Komisija taip pat norėtų atkreipti dėmesį, kad jos svetainėje2 galima 
rasti naudingos informacijos apie aplinkos triukšmo poveikį.

Dėl galimo ES finansavimo šiam projektui reikėtų atkreipti dėmesį, kad investicinis projektas 
„Río Mandeo“, kurį bendrai finansuoja ERPF (8 691 610 12 EUR), be kita ko, apima ir 
Sesuraso savivaldybę. Šiuo projektu siekiama pagerinti aplinką ir vandens kokybę Mandeo
upės baseine, siekiant turizmu ir kultūrine veikla grindžiamo tvaraus vystymosi. Šias 
investicijas skatina provincijos administracija (isp. Diputación de A Coruña) ir pagal veiksmų 
programą „ERPF Galisija 2007–2013 m.“ (angl. „ERDF Galicia 2007-2013“) bendrai 
finansuoja Europos regioninės plėtros fondas (ERPF).

Išvados

Komisija, atsižvelgdama į šioje peticijoje pateiktą informaciją, nenustatė jokių įrodymų, kad 
pažeisti ES aplinkos teisės aktai.“

                                               
1 OL L 189, 2002 7 18.

2 http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise.


