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Tema: Peticija Nr. 1381/2010 dėl to, kad valdžios institucijos, pratęsdamos 
mineralinių išteklių gavybos koncesijas, neatliko poveikio aplinkai vertinimo, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis Günter Ehmann

1. Peticijos santrauka

Teritorijoje, kuriai suteiktos ginčijamos mineralinių išteklių gavybos koncesijos, lavos ir 
bazalto ištekliai buvo pradėti kasti dar iki Direktyvos 85/337/EEB (poveikio aplinkai 
vertinimo direktyvos) įsigaliojimo. Nuo 1997 m. buvo suteikta naujų koncesijų teritorijai, kuri 
yra apie 100 proc. didesnė negu pradinė teritorija, neatlikus jokių poveikio vertinimų. 
Vokietijos regioninės valdžios institucija, atsakinga už geologijos ir kasybos sritis, laikosi 
nuomonės, kad poveikio vertinimą privaloma atlikti, jei koncesija suteikiama pirmą kartą, o 
ne pratęsiama. Peticijos pateikėjas įsitikinęs, kad tai prieštarauja teisės akto esmei.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyvoje 85/337/EEB1 nustatyti toliau išdėstyti 
įsipareigojimai.

Akmens skaldyklos ir atviro tipo kasyklos, kai jų paviršiaus plotas didesnis negu 25 ha, 
įtrauktos į direktyvos I priedą. Tokiems projektams taikytinas poveikio aplinkai vertinimas 
pagal 4 straipsnio 1 dalį. Kitoms akmens skaldykloms taikytinas direktyvos II priedas. Dėl 
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II priede išvardytų projektų valstybės narės, išnagrinėjusios kiekvieną atvejį arba 
atsižvelgusios į valstybės narės nustatytus kriterijus ar ribas, turi nuspręsti, ar projektui reikia 
taikyti poveikio aplinkai vertinimo procedūrą. 

Bet kokiam I priede išvardytų projektų pakeitimui ar išplėtimui taikytina poveikio aplinkai 
vertinimo procedūra, kai pats toks pakeitimas ar išplėtimas atitinka I priede nustatytas ribas.

Bet kokiam I ir II prieduose išvardytų ir jau leistų įgyvendinti, įgyvendinamų ar įgyvendintų 
projektų pakeitimui ar išplėtimui, galinčiam daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai 
(pakeitimui ar išplėtimui, neįtrauktam į I priedą), privalomas poveikio aplinkai vertinimas.

Iš peticijos pateikėjo perduotos informacijos negalima aiškiai nustatyti nuomojamųjų 
teritorijų, kurios eksploatuojamos arba kuriose atliekami eksploatacijos nutraukimo ir (arba) 
aplinkos atkūrimo darbai. Remiantis turimais duomenimis neįmanoma suprasti, kuriuos 
akmens skaldyklos plotus leista išplėsti, todėl šių išplėtimų masto ir poveikio negalima 
įvertinti. Nuomos sutarties sudarymas neprilygsta kalnakasybos institucijos leidimui išplėsti 
pagrindinį akmens skaldyklos veiklos planą. Kompetentingų kalnakasybos institucijų raštai 
peticijos pateikėjui (pvz., 2008 m. spalio 20 d., 2009 m. gegužės 19 d. ir 2010 m. vasario 
26 d.), kuriuose paaiškinta, kodėl prieš duodant leidimą išplėsti projektą nereikalauta įvertinti 
poveikio aplinkai, nebuvo pateikti – perduota tik susirašinėjimo medžiaga su nuorodomis į
tuos raštus ir žodinius paaiškinimus.

Remdamasi turima informacija Komisija negali įvertinti, ar Direktyva 85/337/EEB šiuo atveju 
taikyta tinkamai. Todėl Komisija negali toliau nagrinėti šio skundo. Komisija galbūt galėtų 
toliau tirti šį atvejį, jei peticijos pateikėjas pateiktų papildomos informacijos, visų pirma apie 
datas, akmens skaldyklų paviršiaus plotus ir galimą akmens skaldyklos veiklos planų, kuriuos 
jau leista įgyvendinti, išplėtimų poveikį, taip pat apie priežastis, kuriomis kalnakasybos 
institucijos pagrindė savo sprendimą dėl poveikio aplinkai vertinimo būtinumo.“


