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Peticijų komitetas

8.10.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1501/2009 dėl numatomo tiesti kelio, kuris galėtų padaryti žalos 
gamtos parkui Sevilijos šiaurės kalnuose, kurią pateikė Ispanijos pilietis Roque 
Leal Carretero

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad kelio A-455 tiesimo darbai Konstantinos apskrityje padarytų 
daug žalos saugomai teritorijai Sevilijos šiaurės kalnuose, kuri neseniai paskelbta biosferos 
draustiniu. Peticijos pateikėjas teigia, kad minėtas kelias bus tiesiamas per gyvulių taką, kuris 
nėra miesto plėtrai skirta teritorija. Atsižvelgiant į papildomus dokumentus, kuriuos atsiuntė 
peticijos pateikėjas, matyti, kad visuomenė informuota apie šį projektą ir kad poveikis 
aplinkai ištirtas. Projektą finansuoja ERPF.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Komisija išnagrinėjo peticijos pateikėjo pateiktą informaciją, atsižvelgdama į Europos 
Sąjungos (ES) teisę, kuri gali būti taikoma šiuo atveju. Paaiškėjo, kad su projektu susijusi 
informacija buvo paskelbta viešai pagal poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūrą. PAV 
pranešimą Regiono aplinkos ministerijos Sevilijos provincijos biuras priėmė 2008 m. 
vasario 21 d. sprendimu. Be to, šį projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas 
(ERPF).
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Pažymėtina, kad Direktyvoje 85/337/EEB1 su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB2, 
Direktyva 2003/35/EB3 ir Direktyva 2009/31/EB4 (žinoma kaip Poveikio aplinkai vertinimo, 
arba PAV direktyva) pateiktos nuostatos dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų PAV 
atlikimo.

PAV direktyvoje skiriami vadinamieji I priedo projektai, kuriems visada turi būti atliekama 
PAV procedūra, ir II priedo projektai, dėl kurių valstybės narės turi nuspręsti, išnagrinėjusios 
kiekvieną atvejį atskirai ir (arba) nacionaliniuose perkėlimo teisės aktuose nustačiusios ribas 
ar kriterijus, ar projektui turi būti atliekamas PAV, naudodamos atrankine patikra vadinamą 
procedūrą. Kai išnagrinėjamas atskirai kiekvienas atvejis arba nustatomos ribos ar kriterijai, 
reikia atsižvelgti į atitinkamus šios direktyvos III priede išdėstytus atrankos kriterijus. Šie 
kriterijai yra projekto ypatybės, jo vieta ir galimo poveikio ypatybės.

Kelių projektai yra apibrėžti I ir II prieduose (II priede apibrėžti tie projektai, kurių nėra 
I priede).

Atsižvelgiant į ES gamtos apsaugos direktyvas (Paukščių direktyvą 2009/147/EB5 ir Buveinių 
direktyvą 92/43/EEB6), pažymėtina, kad jos taikomos tada, kai projektas gali turėti 
reikšmingą poveikį bet kuriai tinklo „Natura 2000“ teritorijai. Tokiais atvejais PAV direktyva 
gali būti naudinga priemonė Buveinių direktyvos 6 straipsnio apsaugos priemonėms ir 
reikalavimams taikyti.

Ispanijos valdžios institucijos teritoriją, kuriai daro poveikį šis projektas, priskyrė specialiajai 
apsaugos teritorijai (SAT) pagal Paukščių direktyvą, o pagal Buveinių direktyvą ši teritorija 
yra Bendrijos svarbos teritorija, kurios pavadinimas yra kodas yra ES0000053 „Sierra Norte“ 
ir kuri priklauso „Natura 2000“ tinklui.

Galiausiai pažymėtina, kad Komisija neturi įgaliojimų kištis į gyvulių takų apsaugos teisinę 
tvarką. Šis klausimas yra apibrėžtas tik valstybės narės teisės aktuose. Jeigu peticijos 
pateikėjas nori protestuoti dėl poveikio šiems takams, jis turi pasinaudoti pagal Ispanijos teisę 
nustatytomis teisių gynimo priemonėmis.

Komisija paprašė kompetentingų Ispanijos valdžios institucijų suteikti informacijos apie ES 
aplinkos apsaugos teisėje nustatytų atitinkamų reikalavimų laikymąsi. Visų pirma Komisija 
klausė Ispanijos valdžios institucijų, kaip jos šiuo atveju taikė PAV ir gamtos apsaugos 
direktyvų nuostatas.

Komisija informuos Peticijų komitetą apie visas tolesnes aplinkybes.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, 2010 m. spalio 8 d.

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5.
2 OL L 073, 1997 3 14.
3 OL L 156, 2003 6 25.
4 OL L 140, 2009 6 5.
5 OL L 20, 2010 1 26.
6 OL L 206, 1992 7 22.
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„Komisija išnagrinėjo peticijos pateikėjo pateiktą informaciją, atsižvelgdama į Europos 
Sąjungos (ES) teisę, kuri gali būti taikoma šiuo atveju. Siekdama gerai suprasti šios bylos 
detales Komisija iš Ispanijos valdžios institucijų paprašė informacijos apie atitinkamų ES 
aplinkos apsaugos teisės aktų nuostatų laikymąsi.

Tačiau Komisija nustatė, kad Ispanijos valdžios institucijų pateiktoje informacijoje nebuvo 
detalios informacijos apie tinkamą Buveinių direktyvos 92/43/EEB1 6 straipsnio nuostatų 
įgyvendinimą. 

Reikia pastebėti, kad Ispanijos valdžios institucijos teritoriją, kuriai daro poveikį šis projektas, 
priskyrė specialiajai apsaugos teritorijai (SAT) pagal Paukščių direktyvą, o pagal Buveinių 
direktyvą ši teritorija yra Bendrijos svarbos teritorija, kurios kodas ir pavadinimas 
yra ES0000053 „Sierra Norte“ ir kuri priklauso „Natura 2000“ tinklui. Taigi, Komisija dar 
kartą paprašė Ispanijos valdžios institucijų patikrinti, kaip šiuo atveju įgyvendinamos 
Buveinių direktyvos 6 straipsnio nuostatos. 

Ispanijos valdžios institucijos, atsakydamos į atskirą informacijos prašymą, paaiškino 
Komisijai, kad šis projektas nebuvo išrinktas bendrai finansuoti nei iš Europos regioninės 
plėtros fondo, nei iš jokio kito ES fondo. Šiuo metu baigtas tik projektas ir jis visas buvo 
finansuotas iš Andalūzijos vyriausybės regioninio biudžeto. Viešieji pirkimai dar nebuvo 
vykdyti ir projekto įgyvendinimas dar nepradėtas.

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

Ispanijos valdžios institucijos, atsakydamos į Komisijos papildomą prašymą suteikti 
išsamesnės informacijos siekiant įvertinti, ar tinkamai buvo įgyvendinamos Buveinių 
direktyvos2 6 straipsnio nuostatos, atsiuntė papildomą valdžios institucijos „Servicio de 
Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Sevilla“ parengtą ataskaitą. Šioje ataskaitoje akivaizdžiai įrodomas tinkamas 
Buveinių direktyvos nuostatų įgyvendinimas atlikus PAV procedūrą ir įsitikinta, kad projektas 
neturės neigiamo poveikio minėtoms tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. Ispanijos valdžios 
institucijų du kartus suteikta informacija visiškai įrodo ES aplinkos apsaugos teisės aktų 
laikymąsi.

Todėl Komisija daro išvadą, kad teisės aktai nebuvo pažeisti, ir baigė tyrimą.

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.
2 Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22).


