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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

20.11.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Peticija Nr. 0745/2006 dėl baltųjų gandrų (ciconia ciconia) apsaugos šiaurės rytų Lenkijos 
Varmijos Mozūrų regione, kurią pateikė Lenkijos pilietė Marta Brzozowska asociacijos 
„Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja teigia, kad baltiesiems gandrams (ciconia ciconia), vienai iš 1979 m. 
balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos 1 priede 
nurodytų paukščių rūšių, paplitusiai šiaurės rytų Lenkijos Varmijos Mozūrų regiono „Natura 
2000“ vietovėje, kelia grėsmę pagal ES kaimo plėtros programą vykdoma tam tikrų rūšių 
veikla. Kadangi nacionalinės valdžios institucijos neatsižvelgė į asociacijos prieštaravimus, 
peticijos pateikėja ragina Europos Parlamentą imtis veiksmų užtikrinti, kad kaimo plėtros 
programa būtų įgyvendinama visapusiškai atsižvelgiant į atitinkamus ES aplinkosaugos teisės 
aktus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. vasario 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. liepos 9 d.

„Peticija

Peticijos pateikėja teigia, kad kompetentingos valdžios institucijos būsimiems dvidešimčiai 
metų nepatvirtino specialios apsaugos zonos (angl. SPA) „Varmijos gandrai“ (lenk. 
Warminskie Bociany) (PLB 280009) apsaugos plano, kaip reikalaujama Lenkijos teisės 
aktuose, ir pateikia informaciją apie interneto svetainės „Warminskie Bociany“ teisinį statusą. 
Dalį šios vietovės prižiūri Nacionalinis miškų ūkis (Lasy Panstwowe), o kita jos dalis 
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priklauso privatiems ūkininkams. Pastarieji dažniausiai naudojasi pagal ES bendrai 
finansuojamą programą, t. y. 5 priemonę – žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku –
Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo garantijų skyriaus skiriamomis lėšomis 
kartu mažindami bendrą žemės, kurioje iki šiol maitinosi baltieji gandrai (Ciconia ciconia), 
plotą. Parengiamąją žemės ūkio paskirties žemės apželdinimo mišku procedūrą atlieka Žemės 
ūkio restruktūrizavimo ir modernizavimo agentūra kartu su žemės savininkais. Savivaldybės 
tik išduoda liudijimą, kai atitinkama žemė turi būti apželdinama pagal vietos žemėnaudos 
planus. Lenkijos teisės aktuose nustatyta, kad vaivadijos gamtos apsaugos tarnyba privalo būti 
informuojama tik tada, kai planuojamas apsodinti žemės plotas yra „Natura 2000“ teritorijoje 
ir yra didesnis negu 20 ha. Nepaisant to, anot peticijos pateikėjos, Aplinkos ministerijos 
Poveikio aplinkai vertinimo departamentas teisės aktus aiškina taip, kad pareiga informuoti 
vaivadijos gamtos apsaugos tarnybą neatsiranda, nes apželdinimo mišku projektams 
nereikalaujama atlikti poveikio vertinimo. Todėl įmanomas neribotas žemės ūkio paskirties 
žemės apželdinimas mišku, kuris dar ir finansuojamas ES lėšomis. Dėl šios priežasties mažėja 
bendras žemės, kurioje maitinasi baltieji gandrai, plotas ir atitinkamai mažėja saugomų rūšių 
paukščių skaičius.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija yra susipažinusi su peticijoje keliamais klausimais, dėl jų Komisijai buvo pateiktas 
skundas, užregistruotas numeriu 2007/4142.

Buveinių ir Paukščių direktyvos

SPA statusą turinčių vietovių klausimu Komisija pabrėžia, kad remiantis Buveinių direktyvos 
6 straipsnio 3–4 dalimis, „bet kokiems planams ir projektams, tiesiogiai nesusijusiems arba 
nebūtiniems teritorijos tvarkymui, bet galintiems ją reikšmingai paveikti individualiai arba kartu 
su kitais planais arba projektais, turi būti atliekamas jų galimo poveikio teritorijai įvertinimas. 
Atsižvelgiant į poveikio teritorijai įvertinimo išvadas ir remiantis 4 dalies nuostatomis, 
kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, kad 
jis neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumo, ir, jei reikia, išsiaiškinusios 
plačiosios visuomenės nuomonę.

Jei, nepaisant poveikio teritorijai neigiamo įvertinimo ir nesant kitų alternatyvių sprendimų, šis 
planas ar projektas vis dėlto privalo būti įgyvendintas dėl įpareigojančių priežasčių, tarp jų ir 
socialinio ar ekonominio pobūdžio, valstybė narė imasi visų kompensacinių priemonių, būtinų 
bendram Natura 2000 vientisumui apsaugoti. Apie patvirtintas kompensacines priemones ji 
praneša Komisijai.“

Remiantis minėtosios Buveinių direktyvos 7 straipsniu, pirmiau pateiktos nuostatos taikomos ne 
tik Bendrijos svarbos teritorijoms, bet ir specialios apsaugos teritorijoms.

Teisingumo Teismas priėmė keletą sprendimų, kuriuose išaiškinami atitinkamą statusą 
turinčioms vietovėms taikomi reikalavimai. Pirmiausia tai – byla C-127/02 Landelijke 
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Vertinimo klausimu ETT nusprendė:
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„Pagal Direktyvos dėl buveinių 6 straipsnio 3 dalį, atliekant vertinimą turi būti, 
atsižvelgiant į geriausias mokslines žinias šioje srityje, nustatyti visi plano ar 
projekto, galinčių individualiai arba  kartu su kitais planais ar projektais paveikti 
minėtus tikslus, aspektai. Kompetentingos nacionalinės institucijos, atsižvelgdamos į 
mechanizuotos Cerastoderma edule žvejybos poveikio nagrinėjamai teritorijai 
vertinimą pastarosios apsaugos tikslams, šią veiklą patvirtina tik įsitikinusios, kad ji 
neturės žalingo poveikio šios teritorijos vientisumui, taigi, tik tokiu atveju, kai 
moksliniu požiūriu nėra jokių abejonių dėl to, kad nebus tokio poveikio.“ (61 dalis)

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyva

Be to, kas jau nurodyta, aktualu paminėti PAV direktyvos (85/337/EEB) nuostatas, iš dalies 
pakeistas Direktyva 97/11/EEB ir Direktyva 2003/35/EB1. Pagal šią direktyvą prieš duodant 
sutikimą plėtoti projektus, dėl kurių, inter alia, pobūdžio, dydžio ar vietovės tikėtinas didelis 
jų poveikis aplinkai, šis jų poveikis turi būti įvertintas (Direktyvos 2 straipsnis). II priede 
išvardijami projektai (įskaitant žemės ūkio projektus – 1 dalies d punkte numatytą pirminį 
apželdinimą mišku), dėl kurių valstybės narės turi nustatyti, ar jie gali turėti didelį poveikį 
aplinkai. Jeigu taip, turi būti atliekamas PAV.   

Byloje C-392/96 Komisija prieš Airiją Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad 
įgyvendinant apželdinimo mišku projektus turėtų būti atsižvelgiama į kompleksinį poveikį. 
Priešingu atveju gali būti išvengta reikalavimo įvertinti tam tikrus projektus, galinčius turėti 
didelį poveikį aplinkai, nes jie nesiekia nustatytų ribų (58 dalis). ETT savo sprendime 
pabrėžė, kad valstybėms narėms nustatant kriterijus ir ribas turi būti atsižvelgiama ne tik į 
projektų dydį, bet ir į jų pobūdį bei vietovę (65 dalis). Taigi turi būti atsižvelgiama ne tik į 
kompleksinį poveikį, bet ir į tai, kad net maži projektai gali turėti didelį poveikį aplinkai, 
jeigu jie įgyvendinami ten, kur aplinkos veiksniai yra jautrūs net mažiausiam pokyčiui 
(66 dalis).

Išvados

Komisija turi priežasčių manyti, kad „Natura 2000“ teritorijose įgyvendinami apželdinimo 
mišku projektai gali turėti neigiamą poveikį buveinėms ir rūšims, dėl kurių vietovėms 
suteiktas šis statusas, ir kad jie įgyvendinami neįvertinus jų poveikio „Natura 2000“ 
teritorijoms. Todėl Komisija numeriu 2007/4142 užregistravo skundą tolesniam klausimo 
tyrimui ir Peticijų komitetą nuolat informuos apie įvykių eigą.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. liepos 17 d.

„Peticija susijusi su apželdinimo mišku veikla, pagal ES kaimo plėtros programą vykdoma 
Varmijos Mozūrų regione, „Natura 2000“ vietovėje, kur paplitę baltieji gandrai (ciconia 
ciconia), viena iš Direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos2 I priede nurodytų 
rūšių. Peticijos pateikėja Europos Komisijai pateikė ir oficialų skundą, po pradinio įvertinimo 
užregistruotą numeriu 2007/4142 tolesniam tyrimui. 

                                               
1 OL L 156, 2003 6 25, p. 17–25.
2 OL L 103, 1979 4 25, p. 1–18.
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Komisija išnagrinėjo skundo pateikėjos pateiktą medžiagą. Matyti, kad pagal ES kaimo 
plėtros programą vykdoma apželdinimo mišku veikla įmanoma dėl netinkamo Buveinių 
direktyvos (92/43/EEB)1 perkėlimo į Lenkijos teisę. Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta, kad „bet kokiems planams ir projektams, tiesiogiai nesusijusiems arba nebūtiniems 
teritorijos tvarkymui, bet galintiems ją reikšmingai paveikti individualiai arba kartu su kitais 
planais arba projektais, turi būti atliekamas jų galimo poveikio teritorijai įvertinimas.“ Šis 
reikalavimas neteisingai perkeltas į Lenkijos teisės sistemą.

Todėl Komisija išplėtė pažeidimo tyrimo procedūrą, taikomą dėl Lenkijos nuostatų neatitikties 
Buveinių direktyvai, ir parengė papildomą oficialų pranešimą. Rašte keliami klausimai – pagal 
Lenkijos teisę neatliekama kompleksinio poveikio vertinimo ir nereikalaujama vertinti visų 
apželdinimo mišku projektų, galinčių turėti neigiamą poveikį „Natura 2000“ teritorijoms. 
Sprendimas Lenkijai išsiųsti papildomą oficialų pranešimą priimtas 2008 m. gegužės 6 d.

Pažymėtina, kad pagal 2007–2013 m. kaimo plėtros programą apželdinimo mišku projektai, 
įgyvendinami „Natura 2000“ vietovėse, nebus finansuojami.

Be to, pažymėtina, kad Lenkijos valdžios institucijos 2008 m. vasario 28 d. Komisijai pranešė, 
kad Lenkijos įstatymo nuostatos, susijusios su apželdinimo mišku projektais, jau pakeistos taip, 
kad atitiktų Buveinių direktyvos reikalavimus. Neturėdama informacijos apie konkrečias 
nuostatas, Komisija paprašė pranešti, kokių konkrečių priemonių imtasi. Gavusi pranešimą apie 
tai, Komisija įvertins nacionalines priemones – patikrins, ar jos atitinka EB aplinkosaugos 
teisę.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. balandžio 24 d.

„Peticija susijusi su apželdinimo mišku veikla, pagal ES kaimo plėtros programą vykdoma 
Varmijos Mozūrų regione, „Natura 2000“ vietovėje, kurioje paplitę baltieji gandrai (ciconia 
ciconia), viena iš Direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos I priede nurodytų 
rūšių. Peticijos pateikėja Europos Komisijai pateikė ir oficialų skundą, po pradinio įvertinimo 
užregistruotą numeriu 2007/4142 tolesniam tyrimui. 

Kaip pažymėta ankstesniame pranešime, klausimas kilo dėl netinkamo Buveinių direktyvos 
(92/43/EEB)2 6 straipsnio 3 dalies reikalavimų perkėlimo į Lenkijos teisę. Komisijai pagal 
Europos bendrijos steigimo sutarties 226 straipsnį ėmusis veiksmų dėl Buveinių direktyvos 
perkėlimo, Lenkijos vyriausybė parengė įstatymo pataisą, pagal kurią tinkamai išsprendžiami 
Komisijos įvardyti direktyvos 6 straipsnio 3 dalies aspektai, įskaitant apželdinimo mišku 
projektų trūkumų pašalinimą. Įstatymas įsigaliojo 2008 m. lapkričio 15 d.

Be to, ES finansavimo klausimu Komisija Lenkijos valdžios institucijas informavo apie 
ketinimą sustabdyti „Natura 2000“ vietovėse atliekamų apželdinimo mišku projektų 
finansavimą, kol neatliktas tinkamas 2007–2013 m. kaimo plėtros programos poveikio 
vertinimas. Po šių veiksmų Lenkijos teisės aktai ir programa buvo papildyti specialiomis 
nuostatomis siekiant užtikrinti, kad „Natura 2000“ vietovėse nebūtų įgyvendinami ES lėšomis 
finansuojami apželdinimo mišku projektai. Šios priemonės griežtesnės, negu reikalavo Komisija.

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7–50.
2 OL L 206, 1992 7 22, p. 7–50.



CM\797163LT.doc 5/5 PE392.212v04-00

LT

2008 m. birželio 10 d. surengtas dvišalis Komisijos tarnybų ir Lenkijos valdžios institucijų 
susitikimas. Komisija prašė Lenkijos valdžios institucijų įvertinti žalą, kuri „Natura 2000“ 
vietovėje Ostoja Warmińska įgyvendinant apželdinimo mišku projektus gali būti padaryta pagal 
Direktyvos 79/409/EEB I priedą saugomoms rūšims, kad būtų nustatytas šios veiklos poveikis ir 
pasiūlyta priemonių jam sumažinti. Sutartą vertinimą, apimantį poveikį dviejų saugomų rūšių 
(Ciconia ciconia ir Aquilla pomarina) paukščiams, Žemės ūkio ministerija baigė 2008 m. 
pabaigoje. Tada po konsultacijų su Aplinkos ministerija 2009 m. vasario 18 d. Komisijai buvo 
nusiųsti rezultatai. Komisija dabar nagrinėja vertinimo rezultatus siekdama nustatyti, kokių 
veiksmų imtis ateityje.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Komisija paprašė Lenkijos valdžios institucijų įvertinti žalą, kuri neįvertinus poveikio 
aplinkai atliekant apželdinimo mišku darbus galėjo būti padaryta specialios apsaugos 
teritorijoje „Varmijos gandrai“, ir pasiūlyti priemonių jai sumažinti. Todėl Lenkijos valdžios 
institucijos užsakė apželdinimo mišku projektų poveikio specialios apsaugos teritorijoje 
„Varmijos gandrai“ saugomų rūšių paukščiams (mažųjų erelių rėksnių ir baltųjų gandrų 
populiacijoms) ex-post vertinimą. Vertinimo medžiagoje nurodyta, kad atlikto apželdinimo 
mišku poveikis galėjo būti didelis. Tada Lenkijos valdžios institucijos pasiūlė specialios 
apsaugos teritoriją „Varmijos gandrai“ išplėsti maždaug 2,3 proc. Komisijos nuomone, 
siūlomomis priemonėmis užtikrinama pakankama minėtųjų rūšių apsauga ir išsprendžiamas 
tikėtinai padarytos žalos atitaisymo klausimas.

Atsižvelgdama į šias priemones Komisija nemano, kad dėl peticijos pateikėjos iškeltų 
klausimų reikėtų imtis dar kokių nors veiksmų.“


