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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0944/2009 dėl numatyto naftos gręžinio projekto Santa Kročės ir 
Kuronės slėnių laukinės gamtos parke, kurią pateikė Lorenza Ferraris (Italija), su 
dar trim parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prieštarauja dėl naftos gręžinio vietos parinkimo Santa Kročės ir Kuronės 
slėnių laukinės gamtos parke, Bendrijos svarbos teritorijoje (IT 20300006), išreikšdama 
susirūpinimą dėl galimos didelės ekologinės žalos. Ji nurodo, kad panašus planas jau buvo 
atmestas, o dabar kita įmonė bando gauti leidimą gręžti naftos gręžinį. Peticijos pateikėja 
tvirtina, kad prieštaravimai, dėl kurių radiniai projektai nebuvo patvirtinti, vis dar galioja ir 
nori užtikrinti, kad valdžios institucijos atmestų ir šį projektą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

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

„Pagal Bendrijos teisės aktus dėl gamtos apsaugos, 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
direktyvoje 92/43/EB1 dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių 
direktyvos) 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse, nustatytos procedūros, kurias valdžios institucijos 
privalo įvykdyti prieš patvirtindamos planus arba projektus, kurie gali daryti didelę įtakos 
„Natura 2000“ teritorijoms (Bendrijos svarbos arba specialioms saugomoms teritorijoms).
Nacionalinės valdžios institucijoms yra atsakingos už tai, kad būtų įvertinta, ar projektas gali 
turėti reikšmingos įtakos toms teritorijoms ir, jei taip, už tai, kad prieš patvirtinant projektą 
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būtų atliktos šioje direktyvoje nurodytos procedūros.

Peticijos pateikėja nurodo, kad šiuo atveju vyksta vertinimas pagal Direktyvą 85/337/EEB, su 
pakeitimais, dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo1, dar 
vadinamą Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyvą. Tačiau peticijos pateikėjos pateikta 
informacija rodo, kad leidimas gręžti naftos gręžinius dar nesuteiktas.

Atsakomybė už teisingą EB teisės įgyvendinimą visų pirma priklauso valstybėms narėms. 
Pagal Sutartį Komisija neturi teisės veikti vietoj valstybių narių valdžios institucijų šioms 
rengiant planus ir priimant sprendimus, pavyzdžiui, dėl leidimo gręžti naftos gręžinius. Jeigu 
peticijos pateikėja vėliau galės pateikti įrodymų, kad pažeistos EB teisės normos, Komisija šį 
atvejį nagrinės vėl.

Kadangi projekto patvirtinimo etapas dar nebaigtas ir Komisija, remdamasi šioje peticijoje 
pateikta informacija, negali rasti jokių EB aplinkos apsaugos teisės normų pažeidimo 
įrodymų, šiame etape kitų veiksmų imtis negalima.“
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