
CM\1010182LT.doc PE462.696v05-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

30.10.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1334/2010 dėl sąvartyno statybos netoli Toledo miesto, Ispanija, 
ir jo keliamo pavojaus vietovės retiems ir saugomiems ereliams, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis Samuel Martin-Sosa aplinkos apsaugos judėjimo 
„Ecologistas en Acción“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas protestuoja prieš planus statyti sąvartyną netoli Toledo miesto, Ispanija. 
Jis mano, kad tai padarys didelę žalą vietovės iberinio erelio (Aquila adalberti) ir juostuotojo 
sakalinio erelio (Hieraaetus fasciatus) populiacijoms, kurios įtrauktos į ES finansavimo planą 
LIFE. Atsižvelgdamas į tai, kad LIFE projektu siekiama padėti įgyvendinti ES direktyvas dėl 
laukinių paukščių apsaugos, peticijos pateikėjas prašo, kad Europos Parlamentas išnagrinėtų 
šį klausimą ir ištirtų, ar šio sąvartyno statymas šalia saugomų paukščių gyvenamųjų ir 
veisimosi vietovių atitinka ES teisės aktus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 29 d.

„Remdamasi peticijos pateikėjo pateiktu skundu Komisija nagrinėja šioje peticijoje išdėstytus 
faktus naudodamasi projekto „EU Pilot“ sistema. 

Komisija paprašė Ispanijos valdžios institucijų pateikti informaciją apie reikalavimų pagal 
1985 m. birželio 27 d. Tarybos Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistos Direktyvų 97/11/EB, 2003/35/EB ir 
2009/31/EB, 4 ir 5–10 straipsnius laikymąsi, taip pat apie reikalavimo, nurodyto 2009 m. 
lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
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apsaugos 4 straipsnio 4 dalyje, laikymąsi.

Tyrimas vyksta.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Nuo Komisijos 2011 m. kovo 29 d. pranešimo Komisija ir Ispanijos valdžios institucijos 
palaikė ryšius ir kelis kartus keitėsi nuomonėmis, siekdamos išsiaiškinti padėtį ir nustatyti, ar 
laikomasi 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 2009/31/EB1 dėl tam tikrų viešų ir 
privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo su pakeitimais, padarytais direktyvomis 
97/11/EB2, 2003/35/EB3 ir 2009/31/EB4, 4 ir 5–10 straipsniuose nustatytų reikalavimų ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Direktyvos 2009/147/EB5 dėl laukinių paukščių išsaugojimo 4 
straipsnio 4 dalyje nurodytų įpareigojimų.

Šiuo metu tyrimas yra pažengęs ir Komisija tikisi artimiausiais mėnesiais priimti dėl jo 
sprendimą.“ 

5. Peržiūrėtas Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Komisija ir Ispanijos valdžios institucijos toliau palaikė ryšius ir keitėsi nuomonėmis, 
siekdamos nustatyti, ar peticijoje nurodyti faktai atitinka 1985 m. birželio 27 d. Tarybos 
direktyvą 85/337/EEB6 dėl tam tikrų viešų ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, su 
pakeitimais, padarytais direktyvomis 97/11/EB7, 2003/35/EB8 ir 2009/31/EB9, ir 2009 m. 
lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB10 dėl laukinių 
paukščių išsaugojimo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytą reikalavimą.

Paskutinį kartą keičiantis nuomonėmis Komisijai buvo perduotas didelės apimties 
informacijos apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrą, kurios buvo laikytasi, paketas. Šiuo 
metu minėtoji informacija vertinama.

Komisijos atliekamame tyrime didžiausias dėmesys skiriamas naujausiai gautiems 
dokumentams.“

6. Komisijos atsakymas (REV III), gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Įvertinusi Komisijos prašymu Ispanijos valdžios institucijų pateiktą informaciją buvo padarytos 
toliau pateiktos išvados.

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5.
2 OL L 73, 1997 3 14.
3 OL L 156, 2003 6 25.
4 OL L 140, 2009 6 5.
5 OL L 20, 2010 1 26.
6 OL L 175, 1985 7 5.
7 OL L 73, 1997 3 14.
8 OL L 156, 2003 6 25.
9 OL L 140, 2009 6 5.
10 OL L 20, 2010 1 26.
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Pagal 1985 m. birželio 27 d. Tarybos Direktyvą 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistos Direktyvų 97/11/EB2, 
2003/35/EB3 ir 2009/31/EB4, turi būti atlikta sąvartyno, kuris yra šios peticijos objektas, 
poveikio aplinkai vertinimo procedūra. 2005 m. birželio 6 d. poveikio aplinkai vertinimą savo 
sprendimu baigė kompetentinga valdžios institucija. Vėliau, 2009 m. rugsėjo 3 d., projektui 
buvo suteiktas integruotas aplinkos leidimas.

Be to Ispanijos valdžios institucijos pasiūlė susijusių atliekų šalinimo ir komposto įrenginio 
projektą. Tokio pobūdžio projektas yra įtrauktas į pirmiau minėtos direktyvos II priedą. 
Vadovaudamosi 2010 m. sausio 25 d. rezoliucija ir šios direktyvos 4 straipsniu Ispanijos 
valdžios institucijos nustatė, kad nereikia atlikti šio projekto poveikio aplinkai vertinimo.

Sąvartynas nėra jokios Ispanijos valdžios institucijų pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB5 dėl laukinių paukščių apsaugos nustatytos
specialios apsaugos teritorijos (angl. Special Protection Area, SPA) ar kitais ES teisės aktais 
saugomos teritorijos ribose ar šalia jos. Be to Ispanijos valdžios institucijos informavo 
Komisiją apie pastaraisiais metais užfiksuotą nuolatinį iberinio erelio (Aquila adalberti) 
populiacijos augimą Toledo provincijoje (nuo 27 porų 2003 m. iki 64 porų 2011 m.). Todėl 
negalima tvirtinti, kad šis projektas kelia svarbių paukščiams įtaką darančių trikdžių. 

Išvada

Atsižvelgusi į pirmiau pateiktą informaciją Komisija šiuo atveju nenustatė jokio ES 
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo ir nusprendė baigti tyrimą.

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5.
2 OL L 73, 1997 3 14.
3 OL L 156, 2003 6 25.
4 OL L 140, 2009 6 5.
5 OL L 20, 2010 1 26.


