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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

25.03.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0997/2006 dėl turizmo komplekso Marina Isla de Valdecanes, kuris
bus statomas tinklo „Natura 2000“ saugomose teritorijose, kurią pateikė Ispanijos 
pilietis Jésus Valiente asociacijos „Asociación para la Defensa de la Naturaleza y 
los Recursos de Extremadura“ (Adenex) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nepritaria, tam, kad patvirtintas projektas „Marina Isla de Valdecanes“, 
kurio tikslas pastatyti turizmo kompleksą tinklo „Natura 2000“ saugomoje teritorijoje 
Valdecanas (Kaseresas, Estremadūra, Ispanija). Pasak peticijos pateikėjo, Estremadūros 
vietos valdžios institucijos patvirtino šį projektą neatsižvelgdamos į tai, kad jis bus 
įgyvendinamas prie Estremadūros užtvankos, už 200 m nuo Márgenes de Valdecanas – abu 
objektai yra tinklo „Natura 2000“ saugomos teritorijos. Peticijos pateikėjas teigia, kad šis 
projektas kelia didelę grėsmę aplinkai ir jį vykdant pažeidžiami EB teisės aktai. Peticijos 
pateikėjas prašo Europos Parlamento ištirti šį atvejį ir sustabdyti projekto vykdymą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. gegužės 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. rugsėjo 21 d.

„Peticija
Peticijos pateikėjas praneša apie turizmo plėtros plano įgyvendinimą Valdecañas baseine 
(Kaseresas, Estremadūra), kurį Estremadūros valdžia paskelbė „regioninės reikšmės“ objektu.
Planuojama projektą „Marina Isla de Valdecañas turizmo, sveikatos, kraštovaizdžio ir 
paslaugų komplekso statyba“ vykdyti Valdecañas baseine, El Gordo ir Berrocalejo
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savivaldybėse (Kaseresas). Autonominės Estremadūros bendrijos valdžia patvirtino šį 
projektą 2006 m. sausio 24 d.
Peticijos pateikėjas tvirtina, kad planuojama plėtra neigiamai paveiks abi saugomas teritorijas, 
įtrauktas į Europos tinklą „Natura 2000“, t. y. specialios apsaugos teritoriją SPA ES0000329 
Embalse de Valdecañas, nustatytą pagal Paukščių direktyvą 79/409/EEB, ir Bendrijos svarbos 
teritoriją SCI ES4320068 Márgenes de Valdecañas, patvirtintą pagal Buveinių direktyvos 
92/43/EEB nuostatas.
Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento ištirti tariamus faktus ir reikalauja, kad būtų 
imtasi veiksmų šiam projektui, kuris, jo nuomone, pažeidžia Europos bendrijos, nacionalinius 
ir regionų teisės aktus, sustabdyti.
Komisijos pastabos dėl peticijos
Peticijos pateikėjas išreiškia susirūpinimą dėl neigiamo poveikio, kuris įgyvendinant minėtą 
projektą tariamai daromas buveinių ir rūšių, kurios yra „Natura 2000“ saugomose teritorijose, 
apsaugos būklei.
Projektai, kurie gali daryti nemažą neigiamą poveikį tokioms vietoms, turi būti vertinami 
vadovaujantis Buveinių direktyvos 92/43/EEC1 6.3 ir 6.4 straipsniais. Atsižvelgdamos į tokio 
vertinimo išvadas, kompetentingos valdžios institucijos gali patvirtinti planą ar projektą tik 
įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks teritorijos vientisumo. Jei vertinimas neigiamas, 
planą ar projektą galima vykdyti tik jei nėra alternatyvių sprendimų dėl neišvengiamų su 
svarbiausiu viešuoju interesu susijusių priežasčių ir imamasi visų kompensacinių priemonių, 
kad būtų apsaugotas bendras tinklo „Natura 2000“ vientisumas.
Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad steigėjas įvertino šio projekto galimą poveikį „Natura 
2000“ tinklui. Šio vertinimo rezultatai pateikti kompetentingoms regiono valdžios 
institucijoms 2006 m. lapkričio 3 d. 2006 m. gruodžio 19 d. jie paskelbti viešai vadovaujantis 
regiono aplinkos direkcijos nutarimu. Peticijos pateikėjas ir kiti keturi subjektai pateikė 
protestus dėl šio projekto. Remiantis šiuo konsultacijų procesu, iš steigėjo paprašyta 
papildomos informacijos siekiant užbaigti projekto vertinimą. 2007 m. kovo 2 d. 
kompetentinga regiono valdžios institucija išplatino oficialų pareiškimą dėl poveikio 
aplinkai2, kuriame teigiama, kad šis projektas atitinka galiojančius aplinkosaugos teisės aktus 
ir nedaro didelio poveikio „Natura 2000“ tinklo vientisumui. Teigiamą nuomonę lėmė kelios 
poveikio mažinimo priemonės, kurių imtasi statant ir eksploatuojant prieplauką. Kaip žinoma, 
steigėjas sutiko pakeisti projektą, kad į jį būtų įtrauktos šios poveikio mažinimo priemonės.
Išvados
Atsižvelgiant į turimą informaciją, Komisija neturi įrodymų, kad minėtas projektas darys 
pastebimą neigiamą poveikį požymių, dėl kurių minėtos teritorijos buvo įtrauktos į tinklą 
„Natura 2000“, apsaugos būklei.
Komisija neturi įrodymų, kad pažeidžiama Bendrijos teisė ir todėl neketina imtis tolesnių 
veiksmų dėl šio klausimo.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

                                               
1. OL L 206, 1992 7 22, p. 7–50.
2. 2007 m. kovo 15 d. D.O.E. Nr. 31, 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/310O/07060686.pdf.



CM\810820LT.doc 3/3 PE394.282 REV IIv01-00

LT

„2007 m. rugsėjo 21 d. paskelbusi savo atsakymą ir gavusi naujos informacijos, nurodančios, 
kad faktai, dėl kurių skundžiamasi, galėtų daryti nemažą poveikį specialios apsaugos 
teritorijai ES0000329 Embalse de Valdecañas, Komisija užregistravo skundą. Remdamasi 
viešu tyrimu, 2009 m. vasario 2 d. Komisija nusiuntė Ispanijos Karalystei raštą su oficialiu 
pranešimu dėl 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEC1 dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos 6 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 dalių dėl projekto „Marina Isla de 
Valdecañas“, kuris vykdomas minėtoje specialios apsaugos teritorijoje.

Išvados

Šiuo metu Komisija vertina Ispanijos valdžios institucijų atsakymą ir užtikrins, kad Bendrijos 
teisė būtų taikoma tinkamai.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Be to, kas buvo nurodyta paskutiniame Komisijos atsakyme, svarbu pažymėti, kad dėl 
skunde nurodytų faktų Estremadūros aukščiausiajame teisme (Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, Nr. 561/2007 ir Nr. 753/2007) nagrinėjamos dvi bylos.

Nacionaliniai teisėjai ir teismai pirmieji turi užtikrinti teisingą Europos bendrijos teisės 
nuostatų vykdymą bei kontroliuoti nacionalinių administracijų veiksmų teisėtumą. Be to, 
nacionaliniame lygmenyje teismo procesai vykdomi vadovaujantis prieštaros principu, kuriuo 
užtikrinama, kad galimas nukrypimas nuo Europos bendrijos teisės nuostatų būtų ištaisytas, o 
problemos dėl netinkamo Europos bendrijos teisės nuostatų įgyvendinimo būtų išspręstos.

Komisija gali palaukti nacionalinio teismo sprendimo tose bylose, kuriose jai aktualius faktus 
nagrinėja teisėjai ir nacionaliniai teismai. Tam 2009 m. gruodžio 22 d. sprendime, susijusiame 
su skundu Nr. 822/2009/BU, pritarė Europos ombudsmenas.

Šiuo atžvilgiu minėto sprendimo 33 punkte nurodyta, kad „Europos ombudsmenas pritaria 
Komisijos nuomonei, kad visų pirma nacionalinės administracinės institucijos arba teismai 
yra atsakingi už užtikrinimą, kad valstybės narės paisytų ES teisės nuostatų. Visų pirma, tai 
naudinga piliečiams, o antra, tikėtina, kad ES teisė bus labiau gerbiama, jei su ja susijusius 
klausimus ir rūpesčius nagrinėtų nacionalinės valdžios institucijos. Todėl Europos 
ombudsmenas mano, kad Komisijos pozicija manyti, kad nacionaliniame teisme vykstantis 
nagrinėjimas yra teisės įgyvendinimo valstybėse narėse dalis, yra pagrįsta.“

Jei Komisija mano, kad reikėtų palaukti bylos nagrinėjimo nacionaliniame teisme rezultatų, 
kai bus priimtas galutinis nacionalinis sprendimas, Komisija įvertins padėtį ir imsis 
atitinkamų veiksmų.

Remdamasi minėtais argumentais Komisija baigė nagrinėti šį atvejį 2010 m. sausio 20 d.“

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.


