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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

25.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr.  1652/2008 dėl Ibisos saloje (Balearų salos) statomų įvairių greitkelių, 
darančių rimtą poveikį šlapynių aplinkai, kurią pateikė Ispanijos pilietis D. T. B.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas norėtų sužinoti, ar salos valdžia atliko poveikio aplinkai tyrimą prieš 
pradedant tiesti greitkelį, kuris daro poveikį tam tikroms šlapynėms, saugomoms pagal 
Ramsaro konvenciją. Peticijos pateikėjas taip pat prašo visiškai skaidriai atlikti susijusį 
nusavinimą pagal galiojančius teisės aktus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Komisija jau suformulavo tokias pačias pastabas savo 2009 m. birželio 19 d. rašte dėl 
peticijos Nr. 470/2006, kuri buvo susijusi su tuo pačiu klausimu.

Jau atliktas atitinkamas šioje peticijoje minimų projektų vertinimas pagal Buveinių 
direktyvos1 6 straipsnio 3 dalies nuostatas ir apsvarstytos su tuo susijusios apsaugos 
priemonės.

Komisija užbaigė vertinimą, susijusį su derėjimu su prievolėmis, nustatytomis 1985 m. 

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.
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birželio 27 d. Tarybos direktyvoje 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų 
poveikio aplinkai vertinimo su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB2 ir Direktyva 
2003/35/EB3. Atsižvelgiant į techninius darbų duomenis (kelio Ibisa–Sant Antoni platinimas, 
naujas privažiavimas į oro uostą ir antrojo Ibisos žiedo platinimas), projektas negali būti 
laikomas greitkelio ar automagistralės projektu, kaip tai suprantama pagal 1975 m. lapkričio 
15 d. Europos susitarimą dėl pagrindinių tarptautinio transporto arterijų.

Šie projektai priskirtini kategorijai „kiti kelių tiesimo projektai“, kaip apibrėžta 
Direktyvos 85/337/EEB, su pakeitimais, padarytais direktyvomis 97/11/EB ir 2003/35/EB, 
II priedo 10 punkto e papunktyje. Pasirodo, kad kompetentingos valdžios institucijos 
projektams taikė supaprastintą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūrą ir išnagrinėjo jų 
tiesioginį ir netiesioginį poveikį veiksniams, išvardytiems PAV direktyvos su pakeitimais 
3 straipsnyje.

Negalėdama nustatyti jokių Bendrijos aplinkos apsaugos teisės pažeidimų, Komisija baigė 
savo tyrimą 2008 m. sausio 31 d.“ 

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5.
2 OL L 073, 1997 3 14.
3 OL L 156, 2003 6 25.


