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Tema: Peticija Nr. 0542/2010 dėl tilto projekto Mongas (Pasaia) vietovėje, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis José Ramón Tolosa González

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad pastačius būsimąjį tiltą bus padaryta žala šalia jo 
esantiems kalnams ir skardžiams, kurie priklauso tinklui „Natura 2000“ (LIC ES 120014).

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. rugsėjo 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Peticijos pateikėjas nesutinka, kad Baskų regiono Donosti ir Pasaia savivaldybėms 
priklausančioje SCI ES2120014 „Ulia“ teritorijoje būtų vykdomas pėsčiųjų tilto statybos 
projektas. Šis pėsčiųjų takas (700 m) būtų tiesiamas pirmiau nurodytoje Bendrijos svarbos 
teritorijoje, palei skardžio kraštą. Peticijos pateikėjas teigia, kad turi būti įvertintas projekto 
poveikis teritorijoje esančioms Bendrijos svarbos buveinėms ir augalijos bei gyvūnijos 
rūšims. Peticijos pateikėjas teigia, kad nuomonę dėl projekto turėtų pareikšti ir provincijos 
valdžia (Diputación Foral de Gipuzkoa).

Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija pažymi, kad teritorija ES2120014 „Ulia“ įtraukta į Bendrijos svarbos teritorijų 
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sąrašą pagal Buveinių direktyvos 92/43/EEB1 nuostatas. Todėl kompetentingos valdžios 
institucijos turi užtikrinti, kad pirmiau minėtos tinklui „Natura 2000“ priklausančios teritorijos 
atžvilgiu būtų vykdomi šios direktyvos 6 straipsnio reikalavimai, ir, atlikus reikalingą 
vertinimą, priimti sprendimą, ar gali būti leista vykdyti projektą ir, jei taip, kokiomis 
sąlygomis ir kokios taikytinos apsaugos priemonės.

Atsižvelgdama į turimą informaciją, Komisija pažymi, kad laikantis Ispanijos teisės aktų, 
kuriais į nacionalinę teisę perkelta Poveikio aplinkai vertinimo direktyva2, atliktas šio 
projekto poveikio aplinkai vertinimas. Kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos jau 
paskelbė projektui palankią poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (DIA) (Aplinkos 
ministerijos nutarimas, paskelbtas 2010 m. gegužės 14 d. valstybės oficialiajame leidinyje3). 

Iš poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos matyti, kad buvo svarstomos kelios alternatyvos dėl 
šio projekto galimo poveikio teritorijai ir surengta viešoji konsultacija. Pateikiamas 
konsultacijoje dalyvavusių institucijų sąrašas ir jų argumentų santraukos. Poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitoje aprašoma, koks poveikis galėtų būti padarytas teritorijoje esančioms 
Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims, bei nustatomos poveikio mažinimo priemonės, kurių 
privaloma imtis poveikiui sumažinti, bei sąlygos, kurių laikantis turi būti atliekami tiesimo 
darbai.

Išvados

Šiomis aplinkybėmis atrodo, kad Ispanijos valdžios institucijos ėmėsi reikalingų priemonių 
šiai į tinklą „Natura 2000“ įtrauktai teritorijai apsaugoti. Todėl Komisija nemato pagrindo 
laikyti, kad iki šiol vykdyti veiksmai neatitinka Buveinių direktyvoje ir PAV direktyvoje 
nustatytų teisės reikalavimų.“

                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EB 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, su pakeitimais, padarytais direktyvomis 97/11/EB ir 
2003/35/EB.
3 BOE 118, 2010 5 14. http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/14/pdfs/BOE-A-2010-7770.pdf.


