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Tema: Peticija Nr. 1401/2012 dėl patvirtinto atvirosios kasyklos įrengimo Kisinių
kaime (Klaipėda, Lietuva) projekto, kurią pateikė Lietuvos pilietė Donalda 
Saulė Surpulytė Kisinių kaimo bendruomenės vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai prieštarauja dėl administracinio sprendimo, kuriuo patvirtintas atvirosios 
žvyro kasyklos įrengimo Kisinių kaime (Dovilų apylinkė, Klaipėda) projektas. Peticijos 
pateikėjai nuogąstauja, kad tokia ekonominė veikla darys labai neigiamą poveikį gyventojų 
sveikatai, ir pabrėžia, kad ji bus vykdoma tik 34–50 m atstumu nuo gyvenamųjų namų.
Kalbant apie projekto patvirtinimą, jie skundžiasi, kad kaimo gyventojams buvo suteikta tik 
dešimt dienų pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su visuomenės dalyvavimu priimant 
sprendimus, o tai prieštarauja Orhuso konvencijos nuostatoms. Peticijos pateikėjai taip pat 
prieštarauja dėl Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento išvados (2011 m. gegužės 
4 d. dokumentas Nr. (9.14.5)-LV4-1776), kad tvirtinant šį projektą poveikio aplinkai 
vertinimo atlikti nereikia.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

Kiek tai susiję su projektais, Orhuso konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (toliau –
Orhuso konvencija) buvo įtraukta į ES teisės aktus priimant Direktyvą 2011/92/ES dėl tam 
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tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo1 (toliau – PAV direktyva). 

Atviroji smėlio ir žvyro kasykla Kisinių kaime (Lietuva) galėtų patekti į PAV direktyvos 
taikymo sritį.

Vadovaudamosi PAV direktyvos 4 straipsnio 2 dalimi, valstybės narės dėl II priede išvardytų 
projektų turėtų spręsti išnagrinėjusios kiekvieną atvejį ir (arba) nustatydamos ribas ar kitus 
kriterijus, pagal kuriuos būtų sprendžiama, ar pagal 5–10 straipsnius turi būti vykdomas 
projekto poveikio vertinimas.

PAV direktyvos 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pagal 2 dalį nagrinėjant kiekvieną atvejį 
arba taikant valstybės narės nustatytas ribas ar kriterijus privaloma atsižvelgti į atitinkamus 
atrankos kriterijus, išvardytus III priede.

Remiantis Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento svetainėje paskelbta ir 
prieinama informacija2, t. y.  kad patvirtinta smėlio ir žvyro kasykla apims 10,35 ha plotą, šis 
projektas patenka į „akmens skaldyklų, atvirų kasyklų ir durpių gavybos (jei projektai 
neįtraukti į I priedą)“ kategoriją (PAV direktyvos II priedo 2 punkto a papunktis).   
Atsižvelgiant į pateiktą informaciją matyti, kad kompetentingos Lietuvos institucijos, 
siekdamos nuspręsti, ar turėtų būti atliekamas atitinkamo projekto poveikio aplinkai 
vertinimas, išnagrinėjo šį atvejį atskirai. 

Peticijos pateikėja teigia, kad kompetentingos institucijos savo išvadoje dėl to, ar turi būti 
atliekamas PAV, neatsižvelgė į tai, kad atstumas nuo vietos, kur bus vykdomas projektas, iki 
artimiausių privačių sodybų siekia 34–50 metrų.  Remiantis turimais duomenimis matyti, kad 
kompetentingos institucijos buvo susipažinusios su šia informacija ir į ją atsižvelgė.  Į 
galutinę išvadą dėl Kisinių karjero eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo įtraukta 
informacija, kad atstumas nuo planuojamos teritorijos iki artimiausios privačios sodybos yra 
30 metrų (80 metrų nuo kasybos sklypo), ir išvadose nurodoma, kad siekiant apsaugoti 
aplinkines teritorijas nuo dulkių sklidimo, karjeras bus apsuptas dirvožemio pylimu. Šiuo 
aspektu reikėtų pažymėti, kad PAV direktyvoje nenustatoma jokių kriterijų dėl atstumo arba 
ribų, tačiau reikalaujama, kad priimant sprendimą, ar turi būti atliekamas projekto poveikio 
aplinkai vertinimas, būtų atsižvelgiama į atitinkamus kriterijus, nurodytus III priede, pvz., 
vietą tankiai apgyvendintoje teritorijoje ar natūralios aplinkos buferinį pajėgumą, ir šiuo 
atveju į minėtus kriterijus buvo atsižvelgta. Taigi Komisija, remdamasi pateikta informacija, 
negali nustatyti fakto, jog valdžios institucijos padarė klaidingą išvadą, kad atitinkamo 
projekto poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Peticijos pateikėja teigia, kad nuo dienos, kai buvo priimta išvada dėl PAV, bendruomenei 
buvo suteiktas tik 10-ties dienų laikotarpis pateikti pasiūlymą kompetentingai institucijai tokią 
išvadą persvarstyti. Šiuo atžvilgiu Direktyvos 4 straipsnio 4 dalyje numatyta tik tai, kad 
valstybės narės privalo užtikrinti, kad visuomenė būtų informuota apie kompetentingos
institucijos sprendimą, priimtą pagal 2 dalį. Taigi PAV direktyva šis klausimas 
nereglamentuojamas. Vis dėlto Teisingumo Teismas byloje C-75/08 Mellor išaiškino, kad 
„tuo atveju, kai valstybės narės sprendime nevertinti į Direktyvos 85/337 II priedą 

                                               
1 OL L 26, 2012 1 28, p. 1-21.
2 http://klrd.am.lt/VI//files/0.319346001304678380.pdf



CM\1010204LT.doc 3/3 PE523.134v01-00

LT

patenkančio projekto poveikio aplinkai pagal minėtos direktyvos 5–10 straipsnius yra 
nurodyti jį pagrindžiantys motyvai, minėtas sprendimas yra pakankamai motyvuotas, kai jame 
pateikti motyvai kartu su įrodymais, apie kuriuos suinteresuotieji asmenys jau buvo 
informuoti ir kurie gali būti papildyti reikiama papildoma informacija, kurią kompetentinga 
nacionalinė institucija privalo suinteresuotiesiems asmenims pateikti pastarųjų prašymu, ir 
leidžia minėtiems asmenims įvertinti galimybę pareikšti ieškinį dėl šio sprendimo“1. 
Remiantis turima informacija matyti, kad peticijos pateikėja galėjo priimti tokį sprendimą ir 
turėjo galimybę pasinaudoti teise pateikti apeliaciją.

Išvada

Komisija, remdamasi turima informacija, negali nustatyti, kad buvo pažeista PAV direktyva, 
kuria, kiek tai susiję su projektais, į ES teisinę sistemą įtraukti įpareigojimai, nustatyti pagal 
Orhuso konvenciją. 

                                               
1 C-75/08 Mellor, OL C 153, 2009 7 4, p. 11–12, 66 dalis.


