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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

2.9.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0905/2009 dėl galimų Buveinių ir „Natura 2000“ direktyvų 
pažeidimų pastačius spygliuotos vielos tvoras Saja-Besaya nacionalinio parko 
teritorijoje, kurią pateikė Ispanijos pilietis Fernando Moreno Gonzáles 
organizacijos „Ecologistas en Acción“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas raštu kreipėsi į Ispanijos valdžios institucijas (bet negavo atsakymo), 
protestuodamas prieš spygliuotos vielos tvoros statymą Saja-Besaya nacionalinio parko 
teritorijoje, nes tokios tvoros trikdo laisvą laukinių gyvūnų judėjimą. Jie tvirtina, kad 
sumažinus plotą, kuriame gali veistis laukiniai gyvūnai, kai kurioms jų rūšims kils išnykimo 
grėsmė, taip pat bus padaryta žalos kraštovaizdžiui, o tai prieštarauja Buveinių ir „Natura 
2000“ direktyvoms.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas smerkia spygliuotos vielos tvoros statymo Saja-Besaya nacionalinio parko 
teritorijoje projektą. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad pastačius šią tvorą bus pažeistos 
Buveinių direktyvos (92/43/EEB)1 nuostatos ir keliamas pavojus Bendrijos svarbos teritorijai 
„Río Viaña“. Peticijos pateikėjas kreipėsi į keletą regionų administravimo institucijų, tačiau 
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negavo iš jų jokio atsakymo.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija pažymi, kad teritorijas ES1300021 „Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo“ 
ir ES1300020 „Río Saja“ kaip Bendrijos svarbos teritorijas pagal Buveinių direktyvą pasiūlė 
Ispanijos valdžios institucijos. Tačiau „Natura 2000“ tinkle nėra teritorijos, kuri būtų 
pavadinta „Río Viaña“.

Komisija mano, kad gali būti naudinga prisiminti įsipareigojimus, nustatytus pagal Buveinių 
direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalis, kuriose teigiama, kad bet kokiems planams ir projektams, 
tiesiogiai nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, bet galintiems ją stipriai 
paveikti individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, turi būti atliekamas jų 
galimo poveikio teritorijai įvertinimas, atsižvelgiant į teritorijos apsaugos tikslus. 
Atsižvelgdamos į poveikio teritorijai įvertinimo išvadas ir remdamosi Buveinių direktyvos 
nuostatomis, kompetentingos institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, kad jis 
neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumo.

Komisijai nėra žinoma apie peticijos pateikėjo nurodytą tvoros statymo projektą. Peticijoje 
pateiktoje informacijoje nėra jokių įrodymų apie galimą projekto poveikį „Natura 2000“ 
tinklo vientisumui ar Bendrijos svarbos natūralioms buveinėms bei rūšims, kurios paskatino 
priskirti šias teritorijas prie Bendrijos svarbos teritorijų.

Išvados

Pateiktos informacijos nepakanka, kad būtų galima įvertinti, ar gali būti pažeista Buveinių 
direktyva. Todėl šiame etape Komisija negali imtis tolesnių veiksmų, jeigu peticijos 
pateikėjas nepateiks išsamesnės informacijos.“


