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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

2.9.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1469/2009 dėl jūrų augmenijos naikinimo dėl Campomanes 
pramoginio uosto plėtros Altėjoje, Alikantė, kurią pateikė Ispanijos pilietis Juan 
José Pajarón

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Campomanes pramoginio uosto plėtra Altėjoje turėjo įtakos 
jūrų augmenijos, tarp kurios gausu jūrų žolių (Poseidonia oceanica), kurios yra saugoma jūrų 
augmenijos rūšis pagal Buveinių direktyvą, nykimui ir kitos saugomos jūrų ekosistemos 
naikinimui. Nors ankstesnis meras ragino išplėstą uostą vėl pripildyti šio augalo, peticijos 
pateikėjo teigimu, naujasis meras atsisako tai padaryti, ir todėl jis prašo, kad jūros dugne būtų 
atsodintos jūrų žolės, o iš dugno būtų pašalintos naujos prieplaukos statybų nuolaužos ir 
daugybė akmenų, kurie daro žalą gamtos teritorijai. ES reglamentai dėl biologinės įvairovės 
yra ignoruojami ir komiteto prašoma toliau tirti šį piktnaudžiavimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

Peticiją pateikęs asmuo teigia, kad Campomanes uosto plėtra gali negrįžtamai sunaikinti 
didelę dalį poseidonijų sąžalynų, augančių šioje srityje. Vietos valdžios institucijos sutiko 
atsodinti šiuos vandens augalus, kad sumažintų uosto plėtros poveikį. Peticiją pateikęs asmuo 
teigia, kad vietos valdžios institucijos negali įvykdyti šio įsipareigojimo, kuris buvo netgi 
teisiškai privalomas. 

Poseidonijų sąžalynai (Posidonia oceanica: jūros žolių rūšis būdinga Viduržemio jūrai) yra 
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prioritetinė buveinė, įtraukta į Buveinių direktyvos 92/43/EEB1 I priedą ir esanti Bendrijos 
svarbos teritorijoje ES5213021 „Serra Gelada i Litoral de la Marina Bai“. Ispanijos valdžios 
institucijos šią vietovę pasiūlė paskelbti Bendrijos svarbos teritorija pagal Buveinių direktyvą 
92/43/EBB. Peticijoje minimas uostas yra greta šios teritorijos ir todėl projektas gali turėti jai 
įtakos.

Pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį 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 Buveinių direktyvos nuostatomis, kompetentingos institucijos pritaria planui ar 
projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumo. 
Buveinių direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 4 dalies nuostatos yra nukrypti leidžiančio 
režimo forma, kuria nurodomos aplinkybės, kurioms esant planai ir projektai, turintys 
neigiamą poveikį, gali arba negali būti leidžiami.

Kita vertus, reikėtų pažymėti, kad šiuo atveju taip pat galėtų būti taikoma Poveikio aplinkai 
vertinimo (PAV) direktyva. Iš tikrųjų PAV direktyva 85/337/EEB2 (su pakeitimais, padarytais 
Direktyva 97/11/EB3 ir Direktyva 2003/35/EB4) numatoma atlikti tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų PAV. PAV direktyvoje išskiriami vadinamieji I priedo projektai, kuriems 
visada turi būti taikoma poveikio aplinkai vertinimo procedūra. Ir II priedo projektai, kai 
valstybės narės, nagrinėdamos kiekvieną atvejį atskirai, apibrėžia valstybių narių nacionalinės 
teisės aktuose, kuriais perkeliama minėtoji direktyva, nustatytas ir (arba) ribas arba kriterijus, 
pagal kuriuos sprendžiama, ar projektui turi būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas. 

Šiuo atveju, prieplaukos patenka į II priedo 12 punkto b dalyje nurodytus turizmo ir 
laisvalaikio projektus. Kai nagrinėjamas kiekvienas konkretus atvejis arba nustatomos ribos ar 
kriterijai, turi būti atsižvelgiama į atitinkamus atrankos kriterijus, nustatytus III priede. Jie 
apima projekto ypatumus, jo vietovę ir galimo poveikio ypatumus.

Atliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūrą užtikrinama, kad projektų padariniai aplinkai 
būtų nustatyti ir įvertinti prieš kompetentingai institucijai išduodant sutikimą dėl planuojamos 
veiklos (žinomą kaip sutikimą planuojamai veiklai). Valdžios ir aplinkos apsaugos institucijos 
gali pareikšti savo nuomonę ir į visus konsultacijų rezultatus turi būti atsižvelgta. Vėliau 
visuomenė privalo būti informuota apie sutikimo planuojamai veiklai turinį.  Reikėtų 
pažymėti, kad PAV procedūra taip pat gali būti priemonė, kuria taikomos Buveinių direktyvos 
6 straipsnio nuostatos.

Nagrinėdama poseidonijų sąžalynų natūralių buveinių tipo apsaugos skundą, Komisija gavo 
informacijos apie poseidonijų sąžalynų ir jiems grėsmę keliančių projektų situaciją 
Viduržemio jūros baseine. Luis Campomanes prieplaukos plėtros projekto poveikio aplinkai 
pareiškime kaip kompensacinė priemonė buvo siūlomas poseidonijų atsodinimas. Ši priemonė 
                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos. OL L 206 1992 7 22.
2 Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo. OL L 
175, 1985 7 5 
3 OL L 073, 1997 3 14
4 OL L 156, 2003 6 25
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buvo sutikta labai kontraversiškai, kadangi tik labai mažas procentas persodintų augalų 
išgyvena. Aplinkosaugos organizacijos surinko mokslinių įrodymų apie tai, kad ši priemonė 
nepasiteisina, ir pareikalavo prieplaukoje nutraukti plėtros darbus (darbai sustabdyti kaip 
atsargumo priemonė nuo 2006 m. lapkričio mėn., persodinimo veikla taip pat). Pagal turimą 
informaciją, Luis Campomanes prieplaukos plėtros Altėjoje leidimas buvo nagrinėjamas 
Valensijos regiono Aukščiausiajame teisme. Teismo sprendimu, paskelbtu 2010 m. vasario 
1 d., buvo panaikinta rezoliucija, kuria leidžiama plėsti Luis Campomanes uostą Altėjoje. 
Kadangi projektas dabar yra be leidimo ir negali būti vykdomas, kompensacinės priemonės 
negali būti taikomos.

Kadangi nacionalinės administracinės arba teisminės institucijos pirmiausia yra atsakingos už 
ES teisės aktų vykdymą Ispanijoje ir kadangi jos jau priėmė sprendimą dėl Luis Campomanes 
prieplaukos plėtros projekto, Komisija neketina imtis jokių tolesnių veiksmų dėl šio projekto, 
nebent atsirastų naujų faktų.

Komisija ir toliau stebės padėtį, susijusią su tinkamu poseidonijų sąžalynų natūralių buveinių 
tipo išsaugojimu.


