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Tema: Peticija Nr. 0534/2005 dėl neteisėtai pastatytos lentpjūvės poveikio 
aplinkai, kurią pateikė Airijos pilietis Bob Higgins „Aghancon Concerned 
Residents Association“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticija pateikta dėl lentpjūvės, kuri, kaip tvirtinama, pastatyta neteisėtai, neigiamo poveikio 
aplinkai. Peticijos pateikėjas taip pat prieštarauja kompetentingų Airijos institucijų 
veiksmams ir tvirtina, kad jos nesiėmė reikiamų priemonių – neatliko poveikio aplinkai 
vertinimo ir nepranešė vietos įstaigoms apie galimą upių ir gręžinių užteršimą. Peticijos 
pateikėjas teigia, kad eksploatuojant lentpjūvę pažeidžiama ES Geriamojo vandens direktyva 
ir Pagrindų direktyva dėl atliekų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2005 m. spalio 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. spalio 10 d.

„Peticija susijusi su Leap Castle, Roskrėjuje (Ofalio grafystė, Airija) veikiančio medienos 
apdirbimo fabriko poveikiu aplinkai. Fabrikas pastatytas praėjusio amžiaus 10-ojo 
dešimtmečio viduryje, prieš tai negavus jokio statybos leidimo. Vietos valdžia ir kitos 
institucijos nesiėmė veiksmingų procedūrų prieš šį neteisėtą projektą, dėl kurio dirvožemis ir 
požeminis vanduo užteršti cheminėmis medžiagomis (chromu). 

Komisija apie šį fabriką žino iš ankstesnio skundo ta pačia tema. Fabrike mediena apdirbama 
naudojant toksiškas chemines medžiagas – kreozotą ir vario, chromo ir arseno junginius.
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Airijos aplinkos apsaugos agentūra 2004 m. pranešime patvirtino, kad netinkamai dirbant su 
vario, chromo ir arseno junginiais buvo labai užterštas dirvožemis, požeminis vanduo ir 
privatūs gręžiniai.

Komisija neseniai Europos Teisingumo Teismui perduotoje byloje prieš Airiją1, susijusioje su 
Direktyva 85/337/EEB2 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (toliau – PAV direktyva) su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB3, šį fabriką 
pateikė kaip pavyzdį. Šioje byloje Komisija: 

 prieštarauja Airijos valdžios institucijų aiškinimui, kad valstybės narės pagal šią 
direktyvą neprivalo užtikrinti, kad prieš pradedant vykdyti projektus būtų gautas 
statybos leidimas (Airijoje vadinamas planavimo leidimu); 

 prieštarauja Airijos teisės aktų nuostatoms, pagal kurias statytojai laikomi 
atitinkančiais PAV direktyvos reikalavimus, jei pateikia prašymą įteisinti jau užbaigtas 
arba tebevykdomas statybas; 

 pareiškė, kad Airijos teisės aktų vykdymo nuostatos yra nepakankamos, o Airijos 
valdžios institucijų teisės aktų vykdymo užtikrinimo procedūros, kuriomis turėtų būti 
sustabdytos neteisėtos statybos, – netinkamos. 

Komisijos teigimu, valstybės narės pagal šią direktyvą privalo atrinkti projektus, kurių 
poveikio aplinkai vertinimą gali reikėti atlikti, prireikus jį atlikti ir, prieš pradedant projekto 
statybos darbus, išduoti statybos leidimą. Taip turi būti išvengta galimos žalos dėl to, kad 
prieš tai projektas nebuvo tinkamai patikrintas, ir pasiektas numatytas prevencinis šios 
direktyvos poveikis. 

Airija teigė, kad leidimo įteisinti statybas prašoma tik išimtiniais atvejais, teisės aktų 
vykdymo užtikrinimo nuostatos ir procedūros yra griežtos, o esama galimybė įteisinti statybas 
netrukdo imtis atitinkamų procedūrų. Komisija pateikė kelis pavyzdžius, tarp jų šio medienos 
apdirbimo fabriko atvejį, siekdama įrodyti, kad teisės aktų vykdymo užtikrinimo procedūros 
nėra pakankamai griežtos ir kad praktiškai jos nevykdomos, jei pateikiami prašymai įteisinti 
neteisėtas statybas. Komisija pažymėjo, kad šiuo atveju vietos valdžios institucija daugelį 
metų nesiėmė veiksmingų sankcijų, nors planavimo leidimo nebuvo gauta. Be to, Airijos 
Aukščiausiasis teismas daug kartų atidėjo vietos gyventojų bylų, kuriose reikalauta uždaryti 
fabriką, nagrinėjimą, kol Airijos planavimo institucijos svarstė prašymą įteisinti fabriką. Kai 
pirmasis prašymas įteisinti fabriką buvo atmestas, statytojas pateikė antrąjį prašymą ir bylos 
dėl fabriko uždarymo nagrinėjimas vėl buvo atidėtas. 

Komisija imasi bendrų veiksmų prieš Airiją, siekdama užtikrinti, kad ši tiksliau aiškintų šią 
direktyvą ir imtųsi griežtesnių priemonių prieš neteisėtą projektų vykdymą. Dalis pateiktų 
įrodymų susiję su šiuo medienos apdirbimo fabriku.

Priimtą sprendimą peticijos pateikėjas galės tiesiogiai sužinoti Teismo interneto svetainėje 
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.).

                                               
1 Byla C-215/06, Komisija prieš Airiją.
2 OL L 175, 1985 7 5.
3 OL L 73, 1997 3 14.
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4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. liepos 7 d.

„Komisija jau pranešė komitetui, kad ji nurodė fabriką, dėl kurio pateikta peticija, kaip 
pavyzdį byloje prieš Airiją, kurią perdavė nagrinėti Europos Teisingumo Teismui1, dėl 
Direktyvos 85/337/EEB2 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (PAV direktyva) su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB3. 

Komisija: 
 paprieštaravo Airijos valdžios institucijų aiškinimui, kad valstybės narės pagal PAV 

direktyvą neprivalo užtikrinti, kad prieš pradedant vykdyti projektus būtų gautas 
statybos leidimas (Airijoje vadinamas planavimo leidimu);

 paprieštaravo Airijos teisės aktų nuostatoms, pagal kurias statytojai laikomi 
atitinkančiais PAV direktyvos reikalavimus, jei pateikia prašymą įteisinti jau užbaigtas 
arba tebevykdomas statybas;

 pareiškė, kad Airijos teisės aktų vykdymo nuostatos yra nepakankamos, o Airijos 
valdžios institucijų teisės aktų vykdymo užtikrinimo procedūros, kuriomis turėtų būti 
sustabdytos neteisėtos statybos, – netinkamos. 

2008 m. liepos 3 d. Teismas priėmė Komisijai palankų sprendimą, pagrįstą tuo, kad susiję 
Airijos teisės aktai neatitiko PAV direktyvos. 

Šį sprendimą peticijos pateikėjas gali tiesiogiai sužinoti Teismo interneto svetainėje 
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.).

Vėliau Komisija paprašė Airijos valdžios institucijų informacijos apie šio sprendimo 
vykdymo priemones. Institucijos pranešė, kad Airija ketina užtikrinti atitiktį PAV direktyvai 
iš dalies pakeisdama savo planavimo teisės aktus. Tačiau reikiami teisės aktai iki šiol 
nepriimti ir apie juos nepranešta. 

Komisija Teisingumo Teismo byloje sėkmingai užginčijo pagrindines priežastis, dėl kurių 
Airija nesiėmė reikiamų procedūrų prieš lentpjūvę, t. y. leidimo išdavimą atgaline data ir 
neteisėtų statybų poveikio aplinkai vertinimą. Teisingumo Teismas nusprendė, kad susiję 
Airijos teisės aktai neatitinka Direktyvos 85/337/EEB, tačiau nutarė neskelbti sprendimų dėl 
konkrečių Komisijos nurodytų projektų, įskaitant lentpjūvę.

Komisija, siekdama užtikrinti, kad Airija priimtų reikiamus teisės aktų pakeitimus, toliau 
nagrinėja leidimų išdavimo atgaline data klausimą.“ 

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

„Komisija, siekdama užtikrinti, kad Airija priimtų reikiamus teisės aktų pakeitimus, po 
ankstesnio atsakymo toliau nagrinėja leidimų išdavimo atgaline data klausimą.

                                               
1 Byla C-215/06, Komisija prieš Airiją.
2 OL L 175, 1985 7 5.
3 OL L 73, 1997 3 14.
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Komisija pakartoja, kad pagrindinės priežastys, dėl kurių Airija nesiėmė reikiamų procedūrų, 
kaip rašoma šioje peticijoje, t. y. leidimo išdavimas atgaline data ir neteisėtų statybų poveikio 
aplinkai vertinimas, buvo svarstomos Teisingumo Teismo byloje prieš Airiją1 dėl Direktyvos 
85/337/EEB2 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (PAV 
direktyva) su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB3. 

Teismas 2008 m. liepos 3 d. priėmė Komisijai palankų sprendimą, pagrįstą tuo, kad susiję 
Airijos teisės aktai neatitinka PAV direktyvos. Teismas nusprendė, kad Airijos teisės aktai yra 
netinkami, tačiau nutarė nenagrinėti konkrečių Komisijos nurodytų atvejų.

Teismui priėmus sprendimą, Komisija prašė Airijos valdžios institucijų suteikti informacijos 
apie jo vykdymo priemones. Institucijos pateikė teisės akto, kuriuo siūloma spręsti Teismo 
sprendime nustatytas problemas, projektą, tačiau Komisija iki šiol nemano, kad šių teisėkūros 
priemonių pakanka, todėl pradėjo teismo procesą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 260 straipsnį. Komisija reikiamomis teisinėmis priemonėmis toliau užtikrins, kad 
Teismo sprendimas būtų vykdomas.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas (REV. IV), gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Po to, kai Komisija pateikė paskutinį pranešimą, Airija priėmė naujus teisės aktus, kuriais 
ketinama išspręsti Teisingumo Teismo sprendime C-215/06 nurodytų pažeidimų klausimą.  
2010 m. liepos mėn. Airija priėmė 2010 m. Planavimo ir plėtros (pataisų) įstatymą.

2010 m. įstatymu panaikinama galimybė pradėti darbus negavus leidimo, tačiau numatoma 
pakaitinė sutikimo sistema.  2011 m. spalio 12 d. Komisijai pranešta apie priimtus 
„įgyvendinimo“ teisės aktus, kartu su įstatymo lydimaisiais teisės aktais, kurių reikia, kad 
įsigaliotų atitinkami 2010 m. Planavimo ir plėtros įstatymo skyriai. Šiuo metu atliekama šių 
teisės aktų analizė.

Taip pat rengiamos reikiamos priemonės šios bylos „Derrybrien“ aspektui spręsti. Be to, 
Teismo sprendimas šioje byloje taip pat buvo susijęs su įgyvendinimo klausimais.  Norint 
įgyvendinti šioje byloje priimtą sprendimą reikia ne vien teisėkūros priemonių.

Šiuo metu vyksta Komisijos ir Airijos valdžios institucijų diskusijos dėl naujų teisės aktų ir jų 
vykdymo užtikrinimo klausimų siekiant užtikrinti, kad Airija visapusiškai laikytųsi Teismo 
sprendimų.

7. Papildomas Komisijos atsakymas (REV. V), gautas 2013 m. birželio 28 d.

Komisijos pastabos

Airija, gavusi vėliausią Komisijos atsakymą, ėmėsi svarbių priemonių, skirtų įgyvendinti 
teisės aktui, kuris buvo priimtas 2010 m. liepos mėn. ir įsigaliojo 2011 m. rudenį. Komisija 
užbaigė vertinimą.

                                               
1 Byla C-215/06, Komisija prieš Airiją.
2 OL L 175, 1985 7 5.
3 OL L 73, 1997 3 14.
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2000 m. planavimo ir plėtros įstatymo (toliau – įstatymas) pakeitimais ir įgyvendinimo 
reglamentais panaikinta galimybė įvykdyti poveikio aplinkai vertinimo reikalavimus jau 
pradėjus vykdyti projektą ir dar negavus leidimo vykdyti veiklą. Tai reiškia, kad projektų, 
išvardytų Direktyvos 2011/92/ES 1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo (toliau – PAV direktyva)  I ir II prieduose, įgyvendinimas, kuris buvo 
pradėtas negavus leidimo vykdyti planuojamą veiklą, laikomas neteisėtu ir negali būti 
tęsiamas. Planavimo institucijos turi atmesti paraišką dėl leidimo įteisinti ir imtis veiksmų dėl 
negavus leidimo vykdomų projektų. Neteisėto įgyvendinimo įteisinimas šiuo metu galimas tik 
dviem atvejais. Pirma, leidimas įteisinti gali būti suteiktas tik planams ir projektams, kurie 
nepatenka į PAV direktyvos taikymo sritį ir todėl visiškai priklauso valstybės narės 
kompetencijai. Antra, atsižvelgiant į Europos Teisingumo Teismo sprendimą, būtent į bylos 
C-215/06, Komisija prieš Airiją, 61 dalį, leidimas įteisinti turėtų likti išimtiniais atvejais 
taikoma galimybe. Airija apibrėžė šią galimybę naujoje pakaitinio leidimo procedūroje 
(įstatymo XA dalis), kurią taikant kai kurie projektai išskirtinėmis aplinkybėmis gali būti 
įteisinti. Be to, pagal pakaitinio leidimo procedūrą numatomos nuostatos dėl visuomenės 
dalyvavimo visais atvejais, kai taikoma pakaitinio leidimo procedūra ir taisomojo poveikio 
aplinkai deklaracijos.
Airija ne tik apribojo taikymo sritį, kurioje galima prašyti leidimo siekiant įteisinti neteisėtą 
projektų vykdymą, bet ir ėmėsi kelių strateginės politikos ir teisėkūros priemonių, skirtų 
planavimo vykdymo užtikrinimui pagerinti. Pirma, pagal įstatymo 153 skirsnio pakeitimus 
planavimo institucijoms dabar nustatyta pareiga parengti vykdymo užtikrinimo pranešimą 
arba reikalauti sustabdymo, kai projektai vykdomi neteisėtai ir projekto vykdytojas planavimo 
institucijoms nepateikė priimtino atsakymo. Antra, 2013 m. gegužės 10 d. būsto ir planavimo 
ministras pateikė ministerijos politikos direktyvą dėl planavimo vykdymo užtikrinimo pagal 
įstatymo 29 skirsnį. Direktyvoje planavimo institucijoms pateikiami nurodymai dėl reikalingų 
vykdymo užtikrinimo išteklių, planavimo, stebėsenos ir prioritetų. Vienas iš vykdymo 
užtikrinimo prioritetų yra didelio masto neteisėtų projektų vykdymo arba vykdymo 
užtikrinimo atvejai, kai būtų reikėję atlikti poveikio aplinkai vertinimą, poveikio aplinkai 
vertinimo patikrą arba tinkamą vertinimą pagal 1992 m. gegužės 21 d. Direktyvą 92/43/EEB 
dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos ir floros apsaugos2. Trečia, 2012 m. lapkričio mėn. 
ministras taip pat pradėjo rengti visuomenei skirtus du planavimo užtikrinimo vadovus3, 
kuriuose, be kita ko, aiškinama, kaip dalyvauti priverstinio vykdymo sistemoje, t. y. 
planavimo užtikrinimo procesų vadovą ir skundų pateikimo vadovą. 
Išvada

Komisija mano, kad naujomis įstatymo nuostatomis padėtis, į kurią atkreipia dėmesį peticijos 
pateikėjas, ištaisyta ir užkertamas kelias jos pasikartojimui.“

                                               
1 OL L 26, 2012 1 28, p. 1.
2 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
3 http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/.


