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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0840/2004 dėl planuojamo greitkelio tiesimo per archeologinės 
svarbos vietovę Airijoje, kurią organizacijos „Tara Foundation“ vardu pateikė 
Airijos pilietis Andrew McGrath

Peticija Nr. 0546/2005 dėl protesto prieš naująjį M3 greitkelį Airijoje, kurią 
draugijos „Meath Archaeological and Historical Society“ vardu su dviem parašais 
pateikė Airijos pilietė Julietta Clancy

Peticija Nr. 0723/2005 dėl Taros slėnio greitkelio Šiaurės Airijoje, kurią pateikė 
Jungtinės Karalystės pilietė Kim Montia

1. Peticijos Nr. 0840/2004 santrauka

Peticijos pateikėjas protestuoja prieš siūlomą greitkelio tiesimą per archeologinės svarbos 
vietovę Airijoje. Jis tvirtina, kad, kaip planuojama, nutiesus kelią būtų suniokotos svarbios 
archeologinės vietovės. Peticijos pateikėjas teigia, kad Airijos valdžios institucijos 
neapsvarstė alternatyvių kelių ir kad jos neatsižvelgė į nepriklausomų archeologų 
rekomendacijas, taip pat į susirūpinusių gyventojų ir visuomenės atstovų nuomones. Be to, 
tvirtinama, jog kompetentinga valdžios institucija savo išduotame leidime planuoti paneigė, 
kad kelias darys kokį nors žalingą poveikį aplinkai, ir nepaminėjo, kad šis planas gali kelti 
grėsmę paveldo vietovėms. Peticijos pateikėjas ragina apsaugoti, tai, kas, jo nuomone, yra 
turbūt svarbiausia archeologinė vietovė Europoje.

Peticijos Nr. 0546/2005 santrauka

Peticijos pateikėjai protestuoja prieš pasiūlymą tiesti dalį mokamo greitkelio per vaizdingą 
Mido grafystę. Jie mano, kad tai keltų grėsmę išskirtiniam archeologiniam Taros slėnio 
kraštovaizdžiui. Jie abejoja Airijos planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo procesų 
tinkamumu ir nurodo daugybę trūkumų (pvz., taikyta metodika, nebuvo tinkamai apsvarstytos 
alternatyvos ir t. t.). Peticijos pateikėjai taip pat teigia, kad be kitų daugiau nei 
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350 akademinės bendruomenės narių skundų jų asociacija jau yra pateikusi protestą dėl šio 
plano archeologinio paveldo pagrindu. Kadangi peticijos pateikėjai negalėjo sau leisti pateikti 
ieškinio Aukštajam teismui, jie ragina Europos Parlamentą išnagrinėti šį klausimą.

Peticijos Nr. 0723/2005 santrauka

Peticijos pateikėja prašo Europos Parlamento pagalbos, kad būtų užkirstas kelias šventų ir 
neliečiamų bei istorinių vietovių niokojimui ir kad būtų apsaugoti esami ir būsimi atskirų 
piliečių interesai.

2. Priimtinumas

– Peticija Nr. 0840/2004 paskelbta priimtina 2005 m. balandžio 11 d.
– Peticija Nr. 0546/2005 paskelbta priimtina 2005 m. spalio 12 d.
– Peticija Nr. 0723/2005 paskelbta priimtina 2005 m. lapkričio 23 d.

Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 
4 dalį).

3. Komisijos atsakymas dėl peticijos Nr. 0840/2004, gautas 2005 m. lapkričio 9 d.

„Ši peticija susijusi su susirūpinimu dėl grėsmės archeologinės svarbos vietovei, kurią 
kelia greitkelio tiesimas per Tara-Skryne slėnį Mido grafystėje.

Peticijos pateikėjas turėtų žinoti, kad, nors Europos Komisija turi galių imtis teisinių 
veiksmų prieš valstybes nares, šių veiksmų ji gali imtis tik tada, kai esama įrodymų, jog 
pažeisti Europos bendrijos teisės aktai. Šiuo atveju aktualus taikytinas teisės aktas yra 
Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo1, iš dalies pakeista Direktyva 97/11/EB (Poveikio aplinkai vertinimo 
(PAV) direktyva). Pagal PAV direktyvą numatyta, jog prieš pritariant, kad būtų vykdomas 
projektas, kurio poveikis aplinkai gali būti didelis, turi būti atliktas jo PAV.

Šiuo atveju buvo atliktas siūlomo greitkelio projekto PAV. PAV direktyvoje apibrėžtas ne 
konkretus planavimo proceso rezultatas, o pats procesas, pagal kurį priimant sprendimą 
išduoti leidimą turėtų būti nustatyta ir viešai aptarta siūlomos veiklos neigiamas poveikis 
aplinkai ir švelninamosios šios veiklos priemonės. Nors peticijos pateikėjai kritiškai 
vertina pasirinktą kelią, remiantis pateikta informacija neįmanoma nustatyti, kad galėjo 
būti pažeistos PAV direktyvos nuostatos.“

Komisijos atsakymas dėl peticijų Nr. 0546/2005 ir Nr. 0723/2005, gautas 2006 m.
vasario 3 d.

„Šios peticijos susijusios su susirūpinimu dėl grėsmės įvairioms archeologinės svarbos 
vietovėms, kurią kelia greitkelio M3 tiesimas per Tara-Skryne slėnį Mido grafystėje.

Peticijos pateikėjai turėtų žinoti, kad, nors Europos Komisija turi galių imtis teisinių 
veiksmų prieš valstybes nares, šių veiksmų ji gali imtis tik tada, kai esama įrodymų, jog 
pažeisti Europos bendrijos teisės aktai. Šiuo atveju aktualus taikytinas teisės aktas yra 

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5 , p. 40.
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Tarybos direktyva 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo, iš dalies pakeista Direktyva 97/11/EB2 (Poveikio aplinkai vertinimo 
(PAV) direktyva). Pagal PAV direktyvą numatyta, jog prieš pritariant, kad būtų vykdomas 
projektas, kurio poveikis aplinkai gali būti didelis, turi būti atliktas jo PAV. Kai tai susiję 
su klausimu dėl prieigos prie informacijos, kurį pateikė pirmosios peticijos pateikėja, 
aktualus teisės aktas yra Direktyva 2003/4/EB3 dėl visuomenės galimybės susipažinti su 
informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB. Vadovaudamosi 
jos 3 straipsniu valstybės narės užtikrina, jog būtų reikalaujama, kad valdžios institucijos 
pareiškėjo prašymu teiktų turimą arba joms skirtą informaciją nereikalaudamos jo nurodyti 
priežasties, dėl kurios ši informacija jį domina. Valstybės narės gali numatyti, kad 
prašymas teikti informaciją apie aplinką būtų atmestas dėl išsamių 4 straipsnyje pateiktų 
priežasčių. Pagal direktyvos 6 straipsnį bet kuriam pareiškėjui, manančiam, kad į jo 
prašymą pateikti informaciją nebuvo atsižvelgta, kad jis buvo neteisingai atmestas, kad į jį 
nepakankamai išsamiai atsakyta arba kad jis kitaip neišnagrinėtas vadovaujantis 3, 4 arba 
5 straipsnių nuostatomis, užtikrinama galimybė siekti teisingumo.

Šiuo atveju buvo atliktas siūlomo greitkelio projekto PAV. PAV direktyvoje apibrėžtas ne 
konkretus planavimo proceso rezultatas, o pats procesas, pagal kurį priimant sprendimą 
išduoti leidimą turėtų būti nustatyta ir viešai aptarta siūlomos veiklos neigiamas poveikis 
aplinkai ir švelninamosios šios veiklos priemonės. Nors peticijos pateikėjai kritiškai vertina 
pasirinktą kelią, remiantis pateikta informacija neįmanoma nustatyti, kad galėjo būti pažeistos 
PAV direktyvos nuostatos. Kai tai susiję su klausimu dėl prieigos prie informacijos, peticijos 
pateikėja Komisijai pateikė nepakankamai įrodymų šiuo klausimu, kad būtų galima įvertinti 
šią poziciją.“

4. (REV) Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. kovo 23 d.

„Kalbant apie greitkelio M3 projekto planavimą pažymėtina, jog Komisija informuota, kad 
Airijos valdžios institucijos laikėsi Nacionalinės kelių tarnybos parengtose Nacionalinių 
kelių projektų valdymo gairėse nurodytų procedūrų. Planavimo proceso metu apsvarstyta 
dešimt galimybių tiesti kelią Tara-Skryne vietovėje atkreipiant dėmesį į ten esančias 
archeologines liekanas. Tuomet galiausiai pasirinktas kelias buvo žodžiu apsvarstytas 
Apeliacinės planavimo tarnybos (gėl. An Bord Pleanála) ir remiantis tuo 2003 m. rugpjūtį 
priimtas sprendimas pritarti siūlomam greitkelio tiesimui.

Komisija supranta, kad palei kelią esančių archeologinių liekanų klausimas buvo 
sprendžiamas remiantis 1930–2004 m. teisės aktais dėl nacionalinių paminklų ir kad 
2005 m. gegužės mėn. pagal nurodymus, pateiktus apsaugos, paveldo ir savivaldos 
ministro, atlikti esami archeologiniai tyrinėjimai ir kasinėjimai. Kelio tiesimo darbai turėtų 
būti pradėti užbaigus užsilikusius archeologinius darbus.

Be ankstesnių atsakymų į iškeltus klausimus (pateiktus 2005 m. lapkričio 9 d. dėl peticijos 
Nr. 840/2004 ir 2006 m. sausio 17 d. dėl peticijų Nr. 546/2005 ir Nr. 723/2005) Komisija 
laikosi nuomonės, kad naujausiuose gautuose dokumentuose nepateikta jokios naujos 
informacijos dėl Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių 

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
2 OL L 73, 1997 3 14, p. 5.
3 OL L 41, 2003 2 14, p. 26.
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projektų poveikio aplinkai vertinimo1, iš dalies pakeistos Direktyva 97/11/EB (PAV 
direktyva), taikymo minėtosios veiklos kontekste. Todėl Komisija toliau laikosi nuomonės, 
jog remiantis pateikta informacija neįmanoma nustatyti, kad galėjo būti pažeistos PAV 
direktyvos nuostatos.“

5. (REV II) Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. vasario 12 d.

„Šios peticijos susijusios su susirūpinimu dėl grėsmės įvairioms archeologinės svarbos 
vietovėms, kurią kelia greitkelio M3 tiesimas per Tara-Skryne slėnį Mido grafystėje.

2007 m. spalio mėn. Komisija nusprendė pateikti Airijai ieškinį Europos Sąjungos 
Teisingumo Teisme (ESTT) dėl Airijos teisės aktų, kuriais įgyvendinama PAV direktyva 
(Direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo, iš dalies pakeista Direktyva 97/11/EB ir Direktyva 2003/35/EB2), trūkumų. 
Pagal šią direktyvą valstybės narės, prieš leisdamos vykdyti tam tikro pobūdžio viešus ir 
privačius projektus, kurie, kaip tikima, darys didelį poveikį aplinkai, yra įpareigotos atlikti 
PAV.

Vienas šios bylos elementas susijęs su Airijos požiūriu į sprendimus, susijusius su istorinių 
objektų ir archeologinių paminklų nugriovimu. Direktyvoje aiškiai minimas poveikis 
archeologiniam paveldui ir Komisija susirūpinusi, kad Airija šią direktyvą aiškina taip, lyg ji 
nebūtų taikoma tam tikriems atskiriems sprendimams, susijusiems su objektų ir paminklų 
nugriovimu, siekiant palengvinti į šią direktyvą įtrauktų infrastruktūros ir kitokio tipo projektų 
įgyvendinimą. Paskutiniajame Airijai 2007 m. birželio mėn. išsiųstame įspėjime Komisija
kaip pavyzdį nurodė nepakankamą sprendimo nugriauti nacionalinį paminklą netoli Taros 
(Mido grafystė) esančiame kelyje, kuriame vykdomas M3 greitkelio projektas, įvertinimą.

Komisija ir toliau informuos Peticijų komitetą apie naujausius su šia peticija susijusios bylos 
pokyčius.“

6. (REV III) Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. balandžio 24 d.

„Be 2008 m. vasario 11 d. laiško Peticijų komitetui Komisija gali pranešti, kad po sprendimo 
pateikti Airijai ieškinį Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (ESTT) dėl Airijos teisės aktų, 
kuriais įgyvendinama PAV direktyva (Direktyva 85/337/EEB3 dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeista Direktyva 97/11/EB4 ir 
Direktyva 2003/35/EB5), trūkumų, 2009 m. vasario mėn. pradžioje Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas pradėjo procesinius veiksmus šioje byloje6.

Priėmus sprendimą peticijos pateikėjas turės galimybę tiesiogiai su juo susipažinti Teismo 
interneto svetainėje http://curia.europa.eu/lt/content/juris/index.htm.“

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
2 OL L 73, 1997 3 14, p. 5–15.
3 OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48.
4 OL L 73, 1997 3 14, p. 5–15.
5 OL L 156, 2003 6 25, p. 17–25.
6 Byla C-50/09.
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7. (REV IV) Komisijos atsakymas dėl peticijų Nr. 0840/2004, Nr. 0546/2005 ir 
Nr. 0723/2005, gautas 2011 m. liepos 18 d.

„Dabar Komisija gali dabar pranešti, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) 
2011 m. kovo 3 d. priėmė sprendimą byloje C-50/09. Teismas nusprendė, kad Airijos teisės 
aktai nesuderinami su Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyva (Direktyva 85/337/EEB1

dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeista 
Direktyva 97/11/EB2 ir Direktyva 2003/35/EB3), kadangi griovimo darbai neįtraukti į Airijos 
teisės aktų, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, taikymo sritį.

Teismas padarė išvadą, kad, priešingai nei tvirtina Airijos vyriausybė, griovimo darbai 
patenka į PAV direktyvos taikymo sritį ir šiuo požiūriu gali būti laikomi projektu, kaip 
apibrėžta šios direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje. Pasak Teismo, Airijos teisės aktuose 
neatsižvelgiama į tai, kad patys griovimo darbai gali būti laikomi projektu, kuriam taikoma 
PAV direktyva.

Airijos valdžios institucijos informavo Komisiją, jog ketina priimti naujus teisės aktus, kad 
būtų laikomasi Teismo sprendimo.

Peticijos pateikėjas turi galimybę tiesiogiai susipažinti su sprendimu Teismo interneto 
svetainėje http://curia.europa.eu/lt/content/juris/index.htm.“

8. (REV V) Komisijos atsakymas dėl peticijų Nr. 0840/2004, Nr. 0546/2005 ir 
Nr. 0723/2005, gautas 2012 m. spalio 24 d.

„Savo ankstesniame laiške Peticijų komitetui Komisija pranešė, kad Airijos valdžios 
institucijos informavo Komisiją apie savo ketinimą priimti naujus teisės aktus, kad būtų 
vykdomas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-50/09.

Vis dėlto atsižvelgdama į tai, kad Airija vis nevykdo Teismo sprendimo, Komisija 2012 m. 
birželio 21 d. nusprendė grąžinti bylą Teisingumo Teismui. Nuo tada Airija priėmė naujus 
teisės aktus, skirtus Teismo sprendimui įgyvendinti. Šiuo metu Komisija analizuoja šiuos 
teisės aktus minėtuoju klausimu glaudžiai bendradarbiaudama su Airijos valdžios 
institucijomis. Kai tai susiję su trečiuoju Teismo sprendimo pagrindu, 2012 m. liepos 9 d. 
Airija priėmė Europos Sąjungos (siūlomo nacionalinių paminklų nugriovimo poveikio 
aplinkai vertinimas) 2012 m. reglamentus (2012 m. įstatymo lydimasis teisės aktas Nr. 249).“

9. (REV VI) Komisijos atsakymas dėl peticijų Nr. 0840/2004, Nr. 0546/2005 ir 
Nr. 0723/2005, gautas 2013 m. birželio 28 d.

„Savo ankstesniame laiške Peticijų komitetui Komisija pranešė, kad Airija priėmė nemažai 
naujų teisės aktų nuostatų, kuriomis siekiama įgyvendinti Teismo sprendimą byloje C-50/09.

Komisija įvertino naujus teisės aktus ir mano, kad jais siekiama atkreipti dėmesį į 
neatitikimus Airijos teisės aktuose perkeliant PAV direktyvos nuostatas, kaip nurodyta 
sprendime byloje C-50/09.

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48.
2 OL L 73, 1997 3 14, p. 5–15.
3 OL L 156, 2003 6 25, p. 17–25.
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Siekdama įgyvendinti pirmąjį sprendimo pagrindą, 2012 m. ir 2013 m. pradžioje Airija 
patvirtino teisės aktų pakeitimų (visas sąrašas nurodytas priede) ir pranešė apie tai Komisijai, 
kad galėtų visapusiškai perkelti Direktyvos 2011/92/ES 3 straipsnio reikalavimus, susijusius 
su planavimo, akvakultūros, skundų akvakultūros srityje, magistralinio drenažo, potvynių 
rizikos valdymo, dujų ir naftos, pakrančių, miškininkystės sektoriais. Be to, Airijos valdžios 
institucijos išleido rekomendacinius dokumentus, kuriuose paaiškinamas naujųjų nuostatų 
poveikis.

Siekdama įgyvendinti antrąjį sprendimo pagrindą, 2012 m. Airija patvirtino 1996 m. Atliekų 
tvarkymo įstatymo, 2000 m. Planavimo ir plėtros įstatymo ir 1992 m. Aplinkos apsaugos 
agentūros įstatymo pakeitimus. Pagal naująsias nuostatas reikalaujama, kad planavimo 
institucijos ir agentūra bendradarbiautų suteikdamos leidimą vykdyti projektą ir kad agentūrai 
paraiška dėl planavimo būtų pateikiama prieš paraišką dėl licencijos išdavimo.

Siekdama įgyvendinti trečiąjį sprendimo pagrindą, 2012 m. liepos 9 d. Airija priėmė Europos 
Sąjungos (siūlomo nacionalinių paminklų nugriovimo poveikio aplinkai vertinimas) 2012 m. 
reglamentus (2012 m. įstatymo lydimasis teisės aktas Nr. 249). Naujaisiais 2012 m. 
Reglamentais SI Nr. 249 iš dalies keičiamas 1930 m. Įstatymas dėl nacionalinių paminklų 
įvedant poveikio aplinkai vertinimo procedūras, susijusias su nacionalinių paminklų 
nugriovimu, pavyzdžiui, kelių tiesimo atveju. Pagal reglamentus nacionalinių paminklų 
nugriovimo atveju atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.

Tuo metu, kai buvo pateiktos peticijos, Airijos teisės aktuose, susijusiuose su poveikio 
aplinkai vertinimu, būta trūkumų įvairiais aspektais. Peticijos susijusios su poveikio aplinkai 
vertinimu, atliktu vadovaujantis senais teisės aktais. Todėl nederėtų toliau nagrinėti šio 
klausimo, nes seni teisės aktai nebegalioja.

PRIEDAS
Teisėkūros procedūra priimti aktai, kuriais siekiama atitikti pirmąjį sprendimo byloje C-50/09 
pagrindą:

 2012 m. Europos Sąjungos reglamentai (poveikio aplinkai vertinimas) (dujos) (2012 m. 
S.I. Nr. 403);

 2012 m. Europos Sąjungos reglamentai (poveikio aplinkai vertinimas) (nafta) (2012 m. 
S.I. Nr. 404);

 2012 m. Europos Sąjungos reglamentai (poveikio aplinkai vertinimas) (akvakultūra) 
(2012 m. S.I. Nr. 410);

 2012 m. Europos Sąjungos reglamentai (poveikio aplinkai vertinimas) (2000 m. 
planavimo ir plėtros įstatymas) (2012 m. S.I. Nr. 419);

 2012 m. Europos Sąjungos reglamentai (poveikio aplinkai vertinimas) (pakrantės) 
(2012 m. S.I. Nr. 433);

 2013 m. Europos Bendrijų reglamentai (poveikio aplinkai vertinimas) (akvakultūra) 
(2013 m. S.I. Nr. 142);

 2012 m. Europos Bendrijų reglamentai (sutikimas ir vertinimas miškininkystės srityje) 
(pakeitimas) (2012 m. S.I. Nr. 442);

 2012 m. Europos Sąjungos reglamentai (poveikio aplinkai vertinimas) (skundai 
akvakultūros srityje) (2012 m. S.I. Nr. 468);

 2012 m. Europos Sąjungos reglamentai (poveikio aplinkai vertinimas) (magistralinis 
drenažas) (2012 m. S.I. Nr. 469);
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 2012 m. Europos Sąjungos reglamentai (poveikio aplinkai vertinimas) (potvynių rizika) 
(2012 m. S.I. Nr. 470);

Teisėkūros procedūra priimti aktai, kuriais siekiama atitikti antrąjį sprendimo byloje C-50/09 
pagrindą:

 2012 m. Europos Sąjungos reglamentai (poveikio aplinkai vertinimas) (taršos integruota 
prevencija ir kontrolė) (2012 m. S.I. Nr. 282);

 2012 m. Europos Sąjungos reglamentai (poveikio aplinkai vertinimas) (atliekos) 
(2012 m. S.I. Nr. 283);

Teisėkūros procedūra priimti aktai, kuriais siekiama atitikti trečiąjį sprendimo byloje C-50/09 
pagrindą:

 2012 m. Europos Sąjungos reglamentai (siūlomo nacionalinių paminklų nugriovimo 
poveikio aplinkai vertinimas) (2012 m. S.I. Nr. 249).“


