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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0338/2010 dėl vandens surinkimo ir šulinių gręžimo Kasorlos 
kalnų gamtos parke, Segura y las Villas, Chaenas, kurią pateikė Ispanijos 
pilietis T. F. T. Žaliųjų slėnių gynybos platformos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai skundžiasi dėl šulinių, darančių žalą Kasorlos kalnų gamtos parko 
vandeningiesiems sluoksniams, gręžimo. Šie gręžimo darbai vandeninguose sluoksniuose 
atliekami pagal didelio masto privatų ir pelno siekimu grindžiamą drėkinimo projektą, kuriuo 
siekiama drėkinti 654 ha alyvuogių pagal drėkinimo asociacijos Regantes Beas del Segura
planą. Siekiant surinkti vandenį, gręžimo darbai atliekami pačiame Andalūzijos autonominės 
valdžios 1986 m. paskelbtame gamtos parke, kurį UNESCO paskelbė biosferos draustiniu. 
Pasak peticijos pateikėjų, pažeidžiami Bendrijos teisės aktai, įskaitant Buveinių direktyvą 
(vietovė priklauso tinklui „Natura 2000“, BST ES 0000035) ir Direktyvą 79/409/EEB 
(teritorija yra specialios paukščių apsaugos teritorija), taip pat pažeidžiami nacionaliniai teisės 
aktai, įkaitant Gvadalkiviro hidrologinį planą ir Kasorlos kalnų gamtos parko valdymo planą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. liepos 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Peticija susijusi su Chaeno provincijoje 645 ha plote įgyvendinamo drėkinimo vandeniu iš 
Kasorlos kalnų gamtos parko, Segura y las Villas, projekto patvirtinimu. Pasak peticijos 
pateikėjų, nebuvo tinkamai įvertintas vandens surinkimo poveikis gamtos parko, kuris taip pat 
yra tinklo „Natura 2000“ teritorija, hidrauliniams ištekliams. Kitos papildomos 
infrastruktūros, kuri turės būti įrengiama teritorijoje (elektros oro linijos), poveikis taip pat 
tinkamai neįvertintas. Peticijos pateikėjai tvirtina, kad nesilaikyta Europos aplinkos apsaugos 
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teisės aktų – Buveinių direktyvos 92/43/EEB1, Paukščių direktyvos 2009/147/EB2 ir Vandens 
pagrindų direktyvos 2000/60/EB3. 

Teritorija ES0000035, Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, priskirta prie Bendrijos 
svarbos teritorijų pagal Buveinių direktyvos nuostatas ir prie specialių apsaugos teritorijų
pagal Paukščių direktyvos nuostatas. Buveinių direktyvoje reikalaujama (6 straipsnio 3 ir 4 
dalyse), kad būtų atliekamas kiekvieno projekto, kuris gali daryti neigiamą poveikį tokioms 
teritorijoms, vertinimas. Remdamosi vertinimo išvadomis, kompetentingos valdžios 
institucijos pritaria tokiam planui tik nustačiusios, kad jis neturės neigiamo poveikio 
teritorijos neliečiamumui. Buveinių direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 4 dalies nuostatomis 
sukuriama nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo tvarka, pagal kurią nurodomos aplinkybės, 
kurioms esant planai ir projektai, turintys neigiamą poveikį, gali arba negali būti leidžiami.

Remiantis turima informacija, šio projekto (DIA) poveikio aplinkai ataskaitoje nėra duomenų, 
iš kurių būtų galima spręsti, kad atliktas tinkamas projekto poveikio ekologinei vertei, kuria 
pagrįstas teritorijos priskyrimas prie saugomų teritorijų, vertinimas.

Išvados

Todėl Komisija susisieks su Ispanijos valdžios institucijomis, kad galėtų įvertinti, ar laikytasi 
Buveinių ir Vandens pagrindų direktyvų nuostatų.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

Komisija paprašė Ispanijos valdžios institucijų išsamios informacijos apie vandens surinkimo 
poveikio vandens ištekliams vertinimą ir apie reikalingos infrastruktūros (kuri turės būti 
įrengta teritorijoje, pvz., elektros oro linijų) poveikį.

Tačiau, išnagrinėjus Ispanijos pateiktą atsakymą, kilo naujų klausimų ir reikia papildomos 
informacijos apie atlikto poveikio vertinimo atitiktį Buveinių direktyvos nuostatoms.

Todėl Komisija paprašė Ispanijos valdžios institucijų papildomos išsamios informacijos.
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