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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0181/2011 dėl žiemos sporto projekto Montanuy savivaldybėje, 
Ispanijos šiaurinėje dalyje esančioje autonominėje Aragono srityje, ir su juo 
susijusios žalos aplinkai, kurią pateikė Ispanijos pilietė Rosa Burgos Rérez 
„Verdes de Aragón“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo, kad įmonė „Aramon“, kurios 50 proc. akcijų priklauso Aragono 
regiono valdžiai ir bankui „Ibercaja“, pradėjo įgyvendinti žiemos sporto projektą Ispanijos 
Aragono autonominės srities Montanuy savivaldybėje. Įgyvendinant šį projektą bus padaryta 
didelė žala aplinkai, vietos florai ir faunai, įskaitant tundrinę žvyrę (lot. lagopus mutus 
pyrenaicus) ir aviėdrą (lot. gypaetus barbatus), kurioms gresia išnykimas. Peticijos pateikėja 
abejoja INAGA (isp. „Instituto Aragónes de Gestión Ambiental“) atlikto projekto poveikio 
aplinkai vertinimo objektyvumu, todėl prašo Europos Parlamentą imtis veiksmų ir padėti 
apsaugoti bei išsaugoti šią ekologijos požiūriu svarbią teritoriją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gegužės 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. lapkričio 16 d.

„Komisijos tarnybos, atsižvelgdamos į šiuo atveju taikytiną ES aplinkos teisę, išnagrinėjo 
peticijos pateikėjos pateiktą informaciją.

Direktyvoje 85/337/EEB1 su pakeitimais (vadinamojoje Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 
                                               
1 Direktyva 85/337/EEB (OL L 175, 1985 7 5), iö ö  dalies pakeista Direktyva 97/11/EB (OL L 073, 1997 3 14), 
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direktyvoje) nustatyta, kad turi būti atliekamas tam tikrų valstybės ir privačių projektų 
poveikio aplinkai vertinimas. 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 
nacionaliniuose perkėlimo teisės aktuose nustatytomis ribomis ar kriterijais, nusprendžia, ar 
projektams turi būti taikomas poveikio aplinkai vertinimas. Kai nagrinėjamas kiekvienas 
atvejis arba taikomos valstybės narės nustatytos ribos ar kriterijai, privalu atsižvelgti į 
susijusius atrankos kriterijus, išdėstytus šios direktyvos III priede.  Į šiuos kriterijus įtrauktos 
projekto charakteristikos, jo vieta ir galimo poveikio ypatybės.

Todėl I priede išvardytiems projektams privalu taikyti PAV procedūrą. Dėl II priede išvardytų 
projektų valstybės narės, prieš duodamos sutikimą vykdyti planuojamą veiklą, turi nustatyti, 
ar jie gali daryti didelį poveikį aplinkai. Informacija apie tokį nustatymą turi būti prieinama 
visuomenei.  Pažymėtina, kad slidinėjimo trasos, keltuvai, funikulieriai ir kiti panašūs 
įrengimai įtraukti į turizmo ir laisvalaikio projektus, išvardytus PAV direktyvos II priedo 
12 punkto a dalyje.

Atliekant PAV procedūrą užtikrinama, kad projektų padariniai aplinkai būtų nustatyti ir 
įvertinti prieš kompetentingai institucijai išduodant sutikimą dėl planuojamos veiklos.  
Visuomenė gali pateikti savo nuomonę, ir turi būti atsižvelgiama į visas konsultacijas.  Be to, 
visuomenė turi būti informuojama apie sutikimo vykdyti planuojamą veiklą turinį.

ES gamtos direktyvos (Paukščių direktyva 2009/147/EB1 ir Buveinių direktyva 92/43/EEB2) 
būtų taikomos, jeigu atitinkamas projektas darytų didelį poveikį „Natura 2000“ teritorijai. 
Pažymėtina, kad šis projektas, anot peticijos pateikėjos, gali neigiamai paveikti Bendrijos 
svarbos teritorijas ir specialias paukščių apsaugos teritorijas.

Remiantis Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalies nuostatomis, turi būti atliekamas visų 
planų ar projektų, galinčių neigiamai paveikti „Natura 2000“ teritorijas, galimo poveikio 
teritorijai vertinimas.  Atsižvelgdamos į poveikio teritorijai įvertinimo išvadas, 
kompetentingos institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai 
nepaveiks teritorijų vientisumo. Jei to neįmanoma užtikrinti, planą arba projektą galima 
vykdyti tik išskirtinėmis aplinkybėmis, nustatytomis šios direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje, ir jį 
vykdant būtina įgyvendinti atitinkamas kompensacines priemones.

Norėdama gauti išsamią su šiuo atveju susijusią informaciją, Komisija paprašė kompetentingų 
Ispanijos valdžios institucijų nurodyti, kaip buvo laikomasi pagal ES aplinkos apsaugos teisę 
numatytų atitinkamų reikalavimų, visų pirma, kaip jos taikė PAV ir gamtos direktyvų 
nuostatas.

Komisija praneš Peticijų komitetui apie bet kokius tolesnius su šiuo atveju susijusius 
veiksmus.“

                                                                                                                                                  
Direktyva 2003/35/EB (OL L 156, 2003 6 25) ir Direktyva 2009/31/EB (OL L 140, 2009 6 5).
1 Direktyva 2009/147/EB (OL L 20, 2010 1 26), kuria kodifikuojama Direktyva 79/409/EEB dėl laukinių 
paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25).
2  Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22).
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4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Komisija du kartus prašė kompetentingų Ispanijos valdžios institucijų suteikti informaciją 
apie tai, kaip jos taikė PAV direktyvą 2011/92/ES1, Paukščių direktyvą 2009/147/EB2 ir 
Buveinių direktyvą 92/43/EEB3, susijusias su projektu „Ampliación de la Estación de esquí de 
Cerler“.

Remiantis Direktyva 2011/92/ES4 (vadinamąja Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV 
direktyva) ir regioninių aplinkos apsaugos institucijų pateikta poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaita5 ( isp. DIA), projektas bus vykdomas penkiais nuosekliais etapais ir truks 16 metų. 
DIA taikymo sritis apribota vadinamuoju „Castanesa Domain“, kuris apima I etapo darbus ir 
keletą II etapo darbų, nes pastarieji erdviniu ir funkciniu požiūriu susiję su I etapo darbais. Į 
„Castanesa Domain“ įtraukti darbai nevykdomi jokioje „Natura 2000“ teritorijoje. DIA 
daroma išvada, kad į „Castanesa Domain“ įtraukti darbai yra ekologiškai suderinami, jei 
laikomasi pasiūlytų projekto modifikacijų ir stebimos pateiktos poveikio švelninimo ir 
korekcinės priemonės.

DIA nuspręsta, kad likę projekto etapai yra funkciškai susiję, tačiau nepriklausomi laiko ir 
vietos atžvilgiu. Dėl techninių ir metodologinių priežasčių neįmanoma atlikti šių etapų 
poveikio vertinimo, kadangi juos planuojama atlikti per 16 metų laikotarpį. Dėl tokio ilgo 
laikotarpio neįmanoma arba nepatartina vertinti visų projekto etapų poveikio vienu metu. 
Todėl konkretūs tolesnių etapų projektai turės būti rengiami ir atitinkamai vertinami poveikio 
aplinkai ir tinklui Natura 2000 aspektu.

Ispanijos valdžios institucijos pranešė, kad padariniai Bendrijos svarbos teritorijai BST ES 
24100049 „Río Isábena“ nebuvo įvertinti sensu stricto, nes projekto etapo, kuriame gali iškilti 
tam tikrų neigiamų padarinių (IV etapas), parengtoji poveikio vertinimo ataskaita neapima. 
Vis dėlto, atsižvelgiant į atsargumo principą, tam tikri galimi padariniai dabartinėje poveikio 
vertinimo ataskaitoje paminėti ir jau atliktas preliminarus įvertinimas.

Atsakydamos į klausimą dėl netoliese esančios specialios paukščių apsaugos teritorijos 
ES0000149 „Posets-Maladeta“, Ispanijos valdžios institucijos pabrėžė, kad ji neįtraukta į 
projekto teritoriją ir kad tiesioginio poveikio nesitikima. Tačiau netiesioginis poveikis šioje 
specialios apsaugos teritorijoje egzistuojančių rūšių paukščiams buvo išnagrinėtas. Anot 
Ispanijos valdžios institucijų, pažeidžiami būtų tik Lagopus mutus pyrenaicus rūšies 
paukščiai. Šios rūšies paukščiams sukurtos poveikio švelninimo priemonės: prieš prasidedant 
darbams, kai kurie šioje teritorijoje rasti paukščiai pagauti ir pažymėti. Šios priemonės tikslas 
yra gauti tikslią informaciją apie šios rūšies paukščių elgesį, galimą poveikį jiems ir jų 
reakciją. Išsamūs teritorijoje esančios faunos tyrimai poveikio vertinimo ataskaitoje taip pat 
numatyti. Šie tyrimai papildys tuos, kuriais buvo grįsta PAV direktyva, ir suteiks atnaujintos 
informacijos apie bet kokį dar nenustatytą galimą poveikį.
                                               
1 OL L 26, 2012 1 28.
2 Direktyva 2009/147/EB (OL L 20, 2010 1 26), kuria kodifikuojama Direktyva 79/409/EEB dėl laukinių 
paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25).
3  Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22).
4 OL L 175, 1985 7 5, p. 40; OL L 73, 1997 3 14, p. 5; OL L 156, 2003 6 25, p. 17; OL L 140, 2009 6 5, p. 114.
5 Oficialus Aragono leidinys Nr. 254. 2010 12 30.
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Ispanijos valdžios institucijos taip pat pareiškė, kad projektas bus vykdomas išgaunant tokį 
vandens kiekį, kuris nepakenks galiojančiame upių baseinų valdymo plane nustatytam 
gamtosauginiam vandens debitui. Be to, projekte taip pat numatytos vandens saugyklų 
įrenginiai siekiant išvengti vandens gavybos, kai gamtosauginis debitas yra žemiau nustatyto 
lygio.

Galiausiai Ispanijos valdžios institucijos pareiškė, kad projektas „Ampliación de la Estación 
de esquí de Cerler“ dar nėra galutinai patvirtintas ir kad nėra tiksliai nustatytos darbų pradžios 
datos. 2012 m. gegužės 8 d. projekto rėmėjas paprašė pratęsti DIA galiojimą (iš pradžių ji 
turėjo galioti dvejus metus, iki 2012 m. gruodžio 30 d.); prašymą nagrinėja kompetentingos 
valdžios institucijos.

Išvados
Remdamasi turima informacija, Komisija šiuo metu neturi pagrindo daryti išvados, kad 
nesilaikyta PAV, Paukščių ir Buveinių direktyvų nuostatų.

Kalbant apie Vandens pagrindų direktyvą, Komisija primena, kad 2010 m. birželio mėn. buvo 
pradėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra prieš Ispaniją dėl to, kad ji neparengė ir nepateikė 
Komisijai upių baseinų valdymo plano, be kita ko, Ebro upės baseino regiono.“

5. Komisijos atsakymas (II), gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„Savo ankstesniame pranešime Komisija informavo Peticijų komitetą, kad nebuvo nustatyta 
priežasčių, dėl kurių būtų galima daryti išvadą, jog nebuvo laikomasi 
Direktyvos 85/337/EEB1, Paukščių direktyvos 2009/147/EB2 ir Buveinių direktyvos3. 

Kalbant apie Vandens pagrindų direktyvą4, Komisija priminė, kad 2010 m. birželio mėn. buvo 
pradėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra prieš Ispaniją dėl to, kad ji neparengė ir nepateikė 
Komisijai upių baseinų valdymo plano, be kita ko, Ebro upės baseino regiono. 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pastarajame savo 2012 m. spalio 4 d. sprendime (Byla 
C-403/11, Komisija prieš Ispaniją) patvirtino, kad Ispanija neįvykdė šio įsipareigojimo, išskyrus 
Distrito Fluvial de Cataluña atveju.

Komisija nusiuntė Ispanijos valdžios institucijoms prašymą pateikti priemones, kurių buvo 
imtasi siekiant įvykdyti to sprendimo sąlygas, būtent patvirtinti likusius upių baseinų valdymo 
planus (įskaitant Ebro upės baseino valdymo planą).
                                               
1 OL L 26, 2012 1 28 (Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo).
2 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos 
(OL L 20/7, 2010 1 26).
3 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).
4 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, 
padarytais Direktyva 2009/31/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 114).



CM\1012823LT.doc 5/5 PE476.020v03-00

LT

Kalbant apie galimus pažeidimus, susijusius su Ebro upės baseino hidrologinio plano 
projektu, Komisija galės išnagrinėti, ar šiam baseinui skirtas upių baseinų valdymo planas 
atitinka Vandens pagrindų direktyvos ir Buveinių direktyvos reikalavimus, ir prireikus imtis 
veiksmų tik tada, kai šis planas bus patvirtintas ir apie jį bus pranešta.

Išvada

Komisija imasi visų priemonių, siekdama užtikrinti, kad Ispanija patvirtintų ir įgyvendintų 
savo upių baseinų valdymo planus, įskaitant Ebro upės baseino valdymo planą.“


