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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0818/2009 dėl medžių kirtimo Chaene, Andalūzijoje, kurią 
pateikė Ispanijos pilietė Juana Salome Fernández Cobo

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Chaene savivaldybė tiesdama tramvajaus liniją kerta 
medžius naudodama ES lėšas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Peticijos pateikėja skundžiasi dėl Andalūzijos autonominės bendruomenės Chaeno miesto 
gatvėse augančių senų medžių kirtimo diegiant naują tramvajaus sistemą, kuri bus 
finansuojama ES lėšomis.

Peticijos pateikėjos nuomone, šie darbai turėjo būti suplanuoti geriau, kad būtų išvengta šių 
medžių kirtimo mieste, kur jų ir taip mažai ir kur jie labai vertinami atsižvelgiant į sausą 
klimatą ir dažnas sausras.

Visų pirma reikia pabrėžti, kad peticijos pateikėja nenurodo jokio galimo konkrečios Europos 
Sąjungos aplinkos teisės akto nuostatos pažeidimo.

Peticijos pateikėjos pateiktoje informacijoje apie medžių rūšis nėra įrodymų, kad kertami 
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medžiai priskirtini Bendrijos svarbos rūšims, kurios išvardytos Direktyvos 92/43/EEB1

(Buveinių direktyvos) prieduose. Komisija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Chaeno mieste 
nėra Bendrijos svarbos teritorijų (BST), priklausančių „Natura 2000“ tinklui.

Direktyvoje 85/337/EEB2, iš dalies pakeistoje Direktyva 97/11/EB3 ir Direktyva 
2003/35/ECB4, (žinoma kaip Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva) pateikiamos 
nuostatos dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo. PAV 
direktyvoje vadinamieji I priedo projektai, kuriems visada taikoma PAV procedūra, skiriami 
nuo II priedo projektų, kai valstybės narės, remdamosi konkretaus atvejo tyrimu ir (arba) 
direktyvą perkeliant į nacionalinės teisės aktus nustatytomis ribomis ar kriterijais, turi 
nustatyti, ar projektui taikytina PAV direktyva.

Taigi į I priedą įtrauktiems projektams PAV procedūra yra privaloma. Vertindamos į II priedą 
įtrauktus projektus, valstybės narės, prieš išduodant sutikimą planuojamai veiklai, turi 
nustatyti, ar jie gali turėti reikšmingą poveikį aplinkai, atsižvelgdamos į PAV direktyvos III 
priede nurodytus atitinkamus atrankos kriterijus.

Tramvajaus linijų tiesimo projektams taikomas PAV direktyvos II priedo 10 dalies h punktas. 
Tačiau peticijos pateikėja nepateikia jokios informacijos, iš kurios būtų galima nustatyti, ar 
minėtam projektui taikyta PAV procedūra.
Galiausiai remiantis Komisijos turima informacija, nenumatyta skirti ES lėšų tramvajaus 
linijos tiesimo projektui Chaeno mieste.

Išvados

Peticijos pateikėjos pateiktoje informacijoje nėra Buveinių ar PAV direktyvos nuostatų 
pažeidimo įrodymų. Todėl Komisija neketina imtis tolesnių veiksmų šiuo klausimu.“

                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos. 
OL L 206, 1992 7 22.
2  OL L 175, 1985 7 05.
3  OL L 073, 1997 3 14.
4  OL L 156, 2003 6 25.


