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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

25.3.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0835/2009 dėl projekto, pavadinto „salų žiedinis sujungimas“, 
statybos darbų Tenerifėje, Kanarų salose, kurią pateikė Ispanijos pilietė 
Maria Alechandra Perez Montedeoca Asociacijos dėl salų žiedo alternatyvos 
vardu

Peticija Nr. 1241/2009 dėl magistralinio kelio Icod de los Vinos, Tenerifė, 
padalijimo, kurią pateikė Ispanijos pilietis I. I. Rodríguez Cámara, su 69 
parašais

1. Peticijos Nr. 0835/2009 santrauka

Peticijos pateikėja nepritaria Tenerifės salos žiedinio sujungimo kelių statybos darbams ruože 
tarp Icod de los Vinos ir Santiago del Teide, kuriems skirtas Bendrijos finansavimas. Peticijos 
pateikėja mano, kad šie darbai daro žalą įvairioms BST, „Natura 2000“ teritorijoms 
(acantilados de la Culata ir Cuevas del viento), gamtos parkui (ypatingam „Chinyera“ 
rezervatui), kuris yra specialios paukščių apsaugos teritorija. Be to, statybos darbai padarytų 
žalą vandeningiesiems sluoksniams ir būtų prarasti vertingi žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai. Peticijos pateikėja teigia, kad nebuvo apsvarstytos projekto alternatyvos, o poveikio 
aplinkai tyrimas atliktas fragmentiškai, užuot ištyrinėjus bendrą infrastruktūrą.

Peticijos Nr.  1241/2009 santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja planuojamam kelio C-820 Icod de los Vinos apskrityje, 
Santjago del Teide ruože, padalijimui, siekiant sukurti Tenerifės salos žiedinį sujungimą. Šie 
darbai padarytų žalos Acantilados de la Culata, BST ES 7020073. Peticijos pateikėjas prašo, 
kad būtų sustabdyti ERPF finansuojami darbai, nes šiuo vykdant projektą naikinama ypatingai 
saugoma teritorija

2. Priimtinumas
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Peticija Nr. 0835/2009

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

Peticija Nr. 1241/2009

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Peticija Nr. 0835/2009

Pasak peticijos pateikėjos, „salų žiedinio sujungimo“ statybos darbai, skirti kelių jungtims 
pagerinti Tenerifės salos šiaurinėje dalyje, gali turėti reikšmingų padarinių kelioms Bendrijos 
svarbos teritorijoms (toliau – BST), saugomoms pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos1 (Buveinių 
direktyvą). Neatliktas nė vienas projekto poveikio aplinkai vertinimas. Peticijos pateikėja 
teigia, jog tai prieštarauja iš dalies pakeistos 1985 m. birželio 27 d. Tarybos 
direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo2 (PAV direktyvos) nuostatoms.

PAV direktyvos 3 straipsnyje nurodoma, kad „vertinant poveikį aplinkai pagal 4–11 
straipsnių nuostatas ir kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas, apibūdinamas ir įvertinamas 
tiesioginis ir netiesioginis projekto poveikis šiems veiksniams:

– žmonėms, gyvūnijai ir augmenijai;

– dirvožemiui, vandeniui, orui, klimatui ir kraštovaizdžiui;

– materialinėms vertybėms ir kultūros paveldui;

– pirmoje, antroje ir trečioje įtraukose išvardintų veiksnių sąveikai.“
Šio įsipareigojimo gali būti nesilaikoma, jeigu vienas projektas yra padalintas į kelias dalis 
siekiant taikyti atskiras poveikio vertinimo procedūras, ypač jei tai netikslinga techniniu 
požiūriu, ir vertinime neatsižvelgiama į atskirų dalių bendrą poveikį.

Buveinių direktyvos 6 straipsnyje nurodyta:
„1. Specialioms saugomoms teritorijoms valstybės narės nustato būtinas apsaugos priemones, 
tarp jų, jei reikia, atitinkamus tvarkymo planus, parengtus specialiai šioms teritorijoms ar 
integruotus į kitus plėtros planus, ir atitinkamas įstatymais nustatytas, administracines arba 

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

2 OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48.
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sutartyje numatytas priemones, kurios atitinka teritorijoje esančių į I priedą įtrauktų natūralių 
buveinių tipų ir į II priedą įtrauktų rūšių ekologinius reikalavimus.
2. Valstybės narės imasi priemonių, siekdamos specialiose saugomose teritorijose išvengti 
natūralių buveinių ir rūšių buveinių blogėjimo, o taip pat rūšių, kurių apsaugai buvo įsteigtos 
specialios saugomos teritorijos, trikdymo, jei toks trikdymas galėtų būti reikšmingas šios 
direktyvos tikslų atžvilgiu.
3. 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 institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai 
nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumui ir, jei reikia, išsiaiškinusios plačiosios 
visuomenės nuomonę.
4. 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, neatsižvelgti į visuomenės interesus, valstybė narė 
imasi visų kompensacinių priemonių, būtinų bendram „Natura 2000“ vientisumui apsaugoti. 
Apie patvirtintas kompensacines priemones ji praneša Komisijai.
Kai atitinkamoje teritorijoje yra prioritetinis natūralių buveinių tipas ir (arba) prioritetinė 
rūšis, vieninteliai argumentai, kuriuos galima pateikti, yra argumentai, susiję su žmonių 
sveikata ar sauga, su labai svarbiomis aplinkai palankiomis pasekmėmis arba kitomis, 
Komisijos nuomone, įpareigojančiomis priežastimis neatsižvelgti į visuomenės interesus.“

Šiuo metu Komisija tikrina, ar šio straipsnio nuostatos šiuo atveju tinkamai taikytos.

Išvada

Komisija pradėjo tyrimą dėl šios peticijos ir nuolat informuos Peticijų komitetą apie jo 
rezultatus.“

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

„Peticijos Nr. 0835/2009 ir Nr. 1241/2009

Pasak peticijų pateikėjų, projektas „salų žiedinis sujungimas“, kuriuo siekiama pagerinti kelių 
jungtis Tenerifės salos šiaurinėje dalyje, gali daryti didelį poveikį kelioms specialios apsaugos 
teritorijoms, nustatytoms 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos1 4 straipsnyje pateiktoje klasifikacijoje, ir 
Bendrijos svarbos teritorijoms, saugomoms pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos2. Peticijos pateikėjai 
taip pat teigia, kad 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų 

                                               
1 OL L 20, 2010 1 26, p. 7–25.
2 OL L 206, 1992 7 22, p. 7–50.



PE438.318v02-00 4/4 CM\810959LT.doc

LT

valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo1 su pakeitimais2 nebuvo tinkamai 
taikoma, nes vertinant projekto poveikį aplinkai nebuvo atsižvelgta į bendrą projekto poveikį.

Komisijos pradėto tyrimo metu surinkta informacija rodo, kad minėtose peticijose iškelti 
klausimai šiuo metu yra nagrinėjami Ispanijos teismuose (byla Nr. 165/2008, nagrinėjama 
Kanarų salų Aukštesniajame teisme).

Dėl šios priežasties Komisija nutraukė tyrimą, kuris šiuo metu neduotų jokios naudos, 
atsižvelgiant į nacionalinių teisėjų vaidmenį įgyvendinant ES teisę. Nacionaliniai teisėjai taip 
pat priima sprendimus dėl ES teisės ir, kai būtina, jie turėtų taikyti atitinkamus ES teisės aktus 
nagrinėdami bylas nacionaliniuose teismuose. Be to, direktyvų 2009/147/EB, 92/43/EEB ir 
85/337/EEB nuostatos yra visiškai perkeltos į nacionalinius Ispanijos teisės aktus.“

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48.

2 Tarybos direktyvos 97/11/EB, OL L 073, 1997 3 14, p. 5–15, ir Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2003/35/EB, OL L 156, 2003 6 25, p. 17–25.


