
CM\870252LT.doc PE452.726v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

10.06.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0258/2010 dėl karjero po atviru dangumi Ero slėnyje, Navaroje, 
kurią pateikė Ispanijos pilietis J. RQ. B

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Navaros valdžios institucijos nori leisti įrengti karjerą po 
atviru dangumi teritorijoje, įtrauktoje į tinklą „Natura 2000“, kuri priskirta BST (Monte 
Alduide ES 2200019). Jis nurodo, kad tokie karjero įrengimo darbai nenumatyti vietovės 
naudojimo ir valdymo planuose.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Peticijos pateikėjas prieštarauja projektui Ispanijoje, Navaros autonominiame (foral) regione, 
Valle de Erro savivaldybėje įrengti karjerą po atviru dangumi.

Pasak peticijos pateikėjo, šis projektas turės didelį neigiamą poveikį į tinklą „Natura 2000“ 
įtrauktai Bendrijos svarbos teritorijai (BST) „Monte Alduide“ (ES 2200019) ir Paukščių 
apsaugai svarbiai teritorijai (IBA) 085 „Roncesvalles-Irati Sierra de Abodi“.

Peticijos pateikėjas pridėjo Aplinkos apsaugos kokybės departamento direktoriaus 
sprendimą1, kuriuo projektui suteikiamas poveikio aplinkai leidimas, įskaitant leidimą patekti 

                                               
1 Resolución 997/2009, de 29 de diciembre, del Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la que se 
concede la Autorización de Afecciones Ambientales para el Proyecto de accesos y emplazamientos de la 3.ª 
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į vietovę ir vietos trečiosioms bendrovės Magnesitas Navarras, S.A. finansuojamų gręžinių 
eilėms Legua Acotada vietovėje (Ero slėnyje, Zilbeti) nustatymą.

Komisija išnagrinėjo peticijos pateikėjo suteiktą informaciją atsižvelgdama į šiuo atveju 
taikytiną ES teisę.

Direktyvoje 85/337/EEB1 su pakeitimais (vadinamojoje Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 
direktyvoje) nustatyta, kad turi būti atliekamas tam tikrų viešųjų ir privačių projektų PAV. 
PAV direktyvoje išskiriami vadinamieji I priedo projektai, kuriuos vykdant visada turi būti 
taikoma PAV procedūra, ir II priedo projektai, kuriuos vykdydamos valstybės narės, 
išnagrinėjusios kiekvieną atvejį atskirai ir (arba) vadovaudamosi nacionaliniuose perkėlimo 
teisės aktuose nustatytomis ribomis ar kriterijais, nusprendžia, ar projektams turi būti 
taikomas poveikio aplinkai vertinimas.

Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į šio projekto ypatybes, jis gali patekti į direktyvos I priedo 
19 punkto taikymo sritį: „Akmens skaldyklos ir atviro tipo kasyklos, kai jų paviršiaus plotas 
didesnis nei 25 ha“, arba būti įtrauktas į direktyvos II priedo 2 punkto a papunktį: „Akmens 
skaldyklos, atviros kasyklos ir durpių gavyba (jei projektai neįtraukti į I priedą)“.".

Atliekant PAV procedūrą užtikrinama, kad projektų padariniai aplinkai būtų nustatyti ir 
įvertinti prieš kompetentingai institucijai išduodant veiklos leidimą.

Atsižvelgiant į ES gamtos apsaugos direktyvas (Paukščių direktyvą 79/409/EEB2 ir Buveinių 
direktyvą 92/43/EEB)3, pažymėtina, kad jos būtų taikomos tada, kai projektas galėtų turėti 
didelį poveikį bet kuriai tinklo „Natura 2000“ teritorijai. Tokiais atvejais PAV procedūra gali 
būti naudinga priemonė taikyti Buveinių direktyvos 6 straipsnyje įtvirtintas apsaugos 
priemones.

Remiantis turima informacija, leidimas gręžti gręžinį suteiktas. Vis dėlto kalbant apie karjero 
po atviru dangumi projektą, šiuo metu vykdomas parengiamasis jo etapas, ir kompetentingos 
valdžios institucijos dar nesuteikė leidimo vykdyti planuojamą veiklą. Kompetentingos 
valdžios institucijos dar turi atlikti reikalaujamą karjero PAV ir priimti sprendimą dėl šio 
projekto poveikio minėtai teritorijai ir pagal Buveinių direktyvą saugomoms rūšims. Komisija 
                                                                                                                                                  
campaña de sondeos en Legua Acotada (Zilbeti, Valle de Erro), promovido por Magnesitas Navarras, S.A. (B.O. 
Navarra Nr.

1 Tarybos direktyva 85/337/EEB (OL L 175, 1985 7 5), iö  dalies pakeista Tarybos direktyva 97/11/EB 
(OL L 73, 1997 3 14), Direktyva 2003/35/EB (OL L 156, 2003 6 25) ir Direktyva 2009/31/EB (OL L 140, 
2009 6 5).

2  OL L 103, 1979 4 25. Kodifikuota Direktyva 2009/147/EB (OL L 20, 2010 1 26).
3  OL L 206, 1992 7 22.



CM\870252LT.doc 3/3 PE452.726v02-00

LT

mano, kad atliekant šio projekto PAV procedūrą visuomenė turės galimybę išsakyti su šiuo 
projektu susijusias pastabas ir susirūpinimą keliančius klausimus ir nurodyti galimas 
alternatyvas.

Apibendrindama Komisija gali pasakyti, kad ji suvokia, jog šiuo metu vykdomas 
parengiamasis karjero po atviru dangumi projekto etapas ir kad dėl šio projekto 
kompetentingos valdžios institucijos dar nepriėmė galutinio sprendimo. Todėl nėra 
akivaizdaus ES aplinkos teisės pažeidimo ir Komisija šiuo metu negali toliau tirti šio atvejo.“

4. Peržiūrėtas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Komisijos pastabos

Komisijos tarnybos, atsižvelgdamos į šiuo atveju taikytiną ES aplinkos teisę, išnagrinėjo 
peticijos pateikėjo suteiktą papildomą informaciją.

Peticijos pateikėjo teigimu, kompetentingos valdžios institucijos davė sutikimą įgyvendinti 
karjero po atviru dangumi projektą, kuris patvirtintas 2010 m. gruodžio 13 d.1 Dėl karjero po 
atviru dangumi projekto vyko viešos konsultacijos, o PAV procedūra užbaigta 2010 m. 
lapkričio 26 d. priimta PAV ataskaita2. 

Kompetentingos valdžios institucijos atliko reikalaujamą karjero PAV ir priėmė sprendimą 
dėl šio projekto poveikio Bendrijos svarbos teritorijai (BST) ES 2200019 „Monte Alduide“, 
įsteigtai pagal Buveinių direktyvą 92/43/EEB3. 

Šiuo požiūriu PAV ataskaitoje nurodoma, kad projektas neturės didelio poveikio minėtai 
teritorijai. Smulkiai aprašytos specialios poveikio aplinkai mažinimo ir prevencinės 
priemonės, kad būtų sušvelnintas šio projekto poveikis projekto teritorijoje esančioms 
gyvūnijos ir augalijos rūšims ir buveinių tipams.

Todėl Komisija neturi pagrindo manyti, kad iki šiol vykdytais veiksmais pažeidžiami 
Buveinių ir PAV direktyvose įtvirtinti teisiniai reikalavimai.

Išvados 

Išnagrinėjusi papildomą peticijos pateikėjo pateiktą informaciją Komisija šiuo atveju negali 
nustatyti ES aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimo. Todėl Komisijai savo ankstesnėse 
išvadose nėra ką keisti.“

                                               
1 2011 m. sausio 3 d. paskelbtas Navaros Vyriausybės oficialiajame leidinyje Nr. 1
2 2010 m. gruodžio 31 d. paskelbta Navaros Vyriausybės oficialiajame leidinyje Nr. 159
3 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.


