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Tema: Peticija Nr. 0071/2006 dėl kelių aplinkos apsaugos direktyvų pažeidimų 
Torevjechos savivaldybės iniciatyva statant vandens ir laisvalaikio parką 
Punta la Víbora vietovėje, kurią pateikė Ispanijos pilietis José Manuel Dolón 
García

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Torevjechos miesto tarybos narys, prieštarauja vandens ir laisvalaikio 
parko „Parque de Relajación-Balneario de Lodos“ statyboms prie pat La Matos ir Torevjechos 
lagūnų gamtos parko, kurias iniciavo savivaldybė be Ispanijos pakrančių tarnybos leidimo. 
Savivaldybė, įgyvendindama miesto planavimo politiką, darė vis didesnę žalą gamtos parkui, 
kuris taip pat yra paukščių apsaugos teritorijos dalis. Paradoksalu tai, kad Torevjechos meras 
tuo pat metu buvo ir gamtos parko valdybos pirmininkas. Minėtojo projekto įgyvendinimo 
tikslais neseniai buvo duotas leidimas pakeisti daugiau kaip 1700000 m2 žemės aplink parką 
paskirtį ir statyti gyvenamuosius namus. Pats projektas šiuo metu yra sustabdytas pakrančių 
tarnybos ir, pasak žiniasklaidos, meras paskelbė imsiąsis administracinių priemonių prieš šį 
sprendimą. Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Valensijos generalitetas tokiu būdu ne tik 
leido pažeisti Paukščių apsaugos direktyvą, bet ir kitas Europos aplinkos apsaugos direktyvas. 
Nebuvo teikiama jokia informacija, neužtikrintas visuomenės dalyvavimas, neužtikrinta 
galimybė susipažinti su poveikio aplinkai įvertinimu, nesurengtas joks viešas konkursas. 
Peticijos pateikėjas taip pat šiuo klausimu neigiamai vertina Ispanijos centrinės valdžios 
pasyvią ir neryžtingą poziciją, dėl kurios vienas pastatas jau baigtas statyti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2006 m. gegužės 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. lapkričio 10 d.
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Peticijos pateikėjas, Torevjechos miesto (Alikantė) tarybos narys, tvirtina, kad mineralinių 
vandenų kurorto „Parque de Relajación-Balneario de Lodos“ statybos, kurias plėtoja 
Torevjechos miesto taryba, buvo inicijuotos neturint leidimo ir atitinkamų licencijų, 
reikalaujamų pagal Ispanijos įstatymus.

Šis mineralinių vandenų kurortas būtų pastatytas prie pat gamtos parko „Lagunas de la Mata y 
Torrevieja“ ir peticijos pateikėjas mano, jog dėl šio kurorto bus padaryta žala pelkynams ir 
pažeista Direktyva 79/409/EEB1 dėl laukinių paukščių apsaugos. Peticijos pateikėjas taip pat 
atkreipia dėmesį į tai, kad dėl miesto tarybos politikos, jo tvirtinimu, bus pakeista gamtos 
parko žemės paskirtis ir bus pradėti statyti nauji gyvenamieji būstai. 

Taip pat tvirtinama, kad projektui pritarta neturint poveikio aplinkai įvertinimo ir kad nebuvo 
atlikta visuomenės informavimo šiuo klausimu procedūra. Todėl peticijos pateikėjas 
skundžiasi, kad buvo pažeisti ir Europos Sąjungos teisės aktai dėl poveikio aplinkai 
įvertinimų.

Projekto įgyvendinimą šiuo metu yra sustabdžiusi pakrančių tarnyba remdamasi tuo, kad 
projektas neatitinka Ispanijos pakrančių įstatymo nuostatų.

Galiausiai peticijos pateikėjas taip pat neigiamai vertina Ispanijos centrinės valdžios pasyvią 
poziciją, dėl kurios vienas iš pastatų jau baigtas statyti.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Paukščių direktyva (Direktyva 79/409/EEB) ir ypač šios 
direktyvos 3 straipsnis nėra tinkamai taikomas. Peticijos pateikėjo argumentai grindžiami 
1998 m. gegužės 19 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimu byloje C-3/96 Komisija prieš 
Nyderlandų karalystę dėl nepakankamo specialios paukščių apsaugos teritorijų (SAT) 
įsteigimo pagal Paukščių direktyvą. 

Vis dėlto vietovę, kuriai gali padaryti žalą šis projektas (vietovė ES0000059 „Lagunas de la 
Mata y Torrevieja“), Ispanijos valdžios institucijos yra paskelbusios specialia paukščių 
apsaugos teritorija pagal Paukščių direktyvą. Šią vietovę taip pat siūlyta laikyti Bendrijos 
svarbos teritorija pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB2 dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyva). Taigi ankstesnis teismo sprendimas dėl 
specialios paukščių apsaugos teritorijų įsteigimo Nyderlanduose nėra tinkamas šiai bylai.
Kalbant apie galimą projekto poveikį vietovei, įsteigtai pagal Paukščių direktyvą, taikomos 
Buveinių direktyvos 6 straipsnyje nustatytos apsaugos priemonės. Tai reiškia, kad bet koks 
projektas, galintis turėti didelį poveikį įsteigtai teritorijai, turi būti įvertintas. Atsižvelgdamos į 
įvertinimo išvadas, kompetentingos institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, 
kad jis neturės neigiamo poveikio teritorijos vientisumui. Jei įvertinimas neigiamas, planą ar 
projektą galima įgyvendinti tik nesant alternatyvių sprendimų, dėl neišvengiamų su 
svarbiausiu viešuoju interesu susijusių priežasčių ir imantis visų kompensacinių priemonių, 
būtinų bendram „Natura 2000“ vientisumui apsaugoti. 

                                               
1 OL L 103, 1979 4 25.
2 OL L 206, 1992 7 22.
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Vertinant peticijoje pateiktą informaciją atrodo, kad Regioninė aplinkos ministerija atliko 
projekto poveikio aplinkai įvertinimą ir padarė išvadą, kad projektas yra priimtinas, tačiau turi 
atitikti tam tikras sąlygas ir jo atžvilgiu turi būti taikomos tam tikros priemonės. Remiantis 
peticijos pateikėjo pateikta informacija nėra pagrindo daryti išvadą, kad Buveinių direktyvos 
nuostatos nėra tinkamai taikomos.

Tarybos direktyvoje 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo (PAV direktyva), iš dalies pakeistoje Direktyvomis 97/11/EB2 ir 
2003/35/EB3, yra nustatyti reikalavimai įvertinti tam tikrų valstybės ir privačių projektų 
poveikį aplinkai. Peticijos pateikėjo nurodytas projektui galėtų būti taikomas II priedo 12 c) 
arba 10 b) punktas. II priede nurodytų projektų atveju valstybės narės turi nustatyti –
kiekvienu konkrečiu atveju patikrinti arba vadovautis ribinėmis vertėmis ar kriterijais, ar 
reikia atlikti projekto vertinimą dėl to, kad jis galėtų turėti reikšmingą poveikį aplinkai. Jeigu 
kompetentinga institucija nusprendžia, kad projektas turės reikšmingą poveikį aplinkai, 
poveikio aplinkai įvertinimas turi būti atliekamas. 

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad projektui pritarta neturint poveikio aplinkai deklaracijos ir 
kad nebuvo atlikta visuomenės informavimo šiuo klausimu procedūra. Šio teiginio 
nepatvirtina prie peticijos pridedama informacija, kurioje minima, kad poveikio aplinkai 
deklaracija buvo pateikta 2003 m. sausio mėn. Iš pridedamų dokumentų taip pat matyti, kad 
buvo atlikta visuomenės informavimo procedūra. 

Išvados

Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija Komisija mano, kad nėra akivaizdžių 
įrodymų, jog įgyvendinant projektą „Parque de Relajación-Balneario de Lodos“ buvo pažeisti 
atitinkami ES teisės aktai.

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

„Komisija išnagrinėjo naujus įrodymus, kuriuos pateikė peticijos pateikėjas siekdamas 
pagrįsti savo tvirtinimus, jog šiuo atveju buvo pažeisti ES aplinkos apsaugos teisės aktai. 
Pateiktą papildomą medžiagą daugiausiai sudaro Torevjechos miesto tarybos posėdžių 
protokolų kopijos ir susiję regiono politinės partijos oficialūs pranešimai spaudai. Vis dėlto 
Komisija kol kas negali nustatyti, kad buvo pažeisti ES aplinkos apsaugos teisės aktai, todėl 
tebelieka galioti jos pirminio pranešimo turinys.“

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5.
2 OL L 73, 1997 3 14.
3 OL L 156, 2003 6 25.


