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Tema: Peticija Nr. 1476/2010 dėl galimo tinklo „Natura 2000“ teritorijos apsaugos 
pažeidimo įkuriant verslo įmonę neatlikus poveikio aplinkai vertinimo, kurią 
pateikė Belgijos pilietis Bernard Defrenne

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad prie pat tinklui „Natura 2000“ priklausančios teritorijos ribos, 
netoli nuo jo kaimo įsikūrė medienos perdirbimo įmonė ir ji skleidžia tokį triukšmą, kad vos 
pradėjus veiklą ištuštėjo saugomoje vietovėje perinčių ančių lizdai. Kreipęsis į savivaldybę 
peticijos pateikėjas gavo atsakymą, kad įmonei išduotas leidimas veiklai vykdyti. Peticijos 
pateikėjas mano, kad prieš išduodant leidimą įkurti įmonę taip arti tinklo „Natura 2000“ 
teritorijos būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Anot jo, tai nebuvo padaryta, todėl jis 
prašo Europos Parlamento išnagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

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

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Pagal Direktyvą 85/337/EEB1 (Poveikio aplinkai vertinimo direktyva – PAV direktyva) 
direktyvos I priede išvardytiems privatiems ir valstybės projektams, galintiems turėti 
reikšmingų padarinių aplinkai, reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Kitiems, II priede 
išvardytiems, projektams poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai valstybės narės mano, 
kad toks vertinimas reikalingas dėl projektų pobūdžio. Medienos perdirbimo įmonės 
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eksploatacija nėra viena iš I ar II priede išvardytų veiklos rūšių. Todėl vertinti šios veiklos 
poveikį aplinkai neprivaloma. 

Pagal Buveinių direktyvos 6.3 straipsnį bet kokiam planui ar projektui, galinčiam turėti 
reikšmingą poveikį teritorijai, paskirtai pagal Buveinių direktyvą (Direktyva 92/43/EEB1) ar 
pagal Paukščių direktyvą (Direktyva 2009/247/EB2), atliekamas tinkamas padarinių tai 
teritorijai vertinimas, atsižvelgiant į jos apsaugos tikslus. Atsižvelgdamos į tokio poveikio 
teritorijai vertinimo išvadas, kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos pritaria planui 
ar projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumo.

Komisija, aptarusi šį klausimą su kompetentingomis valdžios institucijomis, mano, kad 
peticijoje nurodytos veiklos poveikio aplinkai nereikėjo vertinti pagal PAV direktyvą ir kad ši 
veikla tikriausiai neturės reikšmingų padarinių šalia esančiai tinklo „Natura 2000“ teritorijai, 
paskirtai ne pagal Paukščių, o tik pagal Buveinių direktyvą. 

Išvada

Remdamasi anksčiau aptartomis aplinkybėmis ir kompetentingų valdžios institucijų pateikta 
informacija, Komisija nenustatė jokio ES teisės pažeidimo.“
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