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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0020/2011 dėl tariamo įstatymų dėl Toledo kalnų (Sierras de 
Malagón) aplinkos apsaugos Ispanijoje nesilaikymo, kurią pateikė 
Ispanijos pilietis R. G.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina Europos Sąjungą imtis veiksmų ir sustabdyti Europos Sąjungos 
teisės aktų dėl paukščių ir jų natūralių buveinių apsaugos ir dėl aplinkos poveikio vertinimo 
pažeidinėjimą, nes statant vėjo jėgainių parkus Toledo kalnuose (Sierra de Malagón), 
Ispanijoje, žalojama aplinka.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. balandžio 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Pagal Tarybos direktyvą 85/337/EEB1 su pakeitimais dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo (Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva), prieš 
duodant sutikimą projektams, galintiems daryti didelį poveikį aplinkai, inter alia, dėl savo 
pobūdžio, masto ar vietos, turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.  

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 
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teisės aktuose nustatytomis ribomis ar kriterijais, sprendžia, ar projektams turi būti taikomas 
poveikio aplinkai vertinimas. Pažymėtina, kad vėjo jėgainių parkų projektai patenka į 
direktyvos II priedo 3 punkto i papunkčio taikymo sritį: „vėjo jėgainės“.

Iš peticijos pateikėjo pateiktos informacijos matyti, kad kompetentinga Kastilijos-La Mančos 
regiono valdžios institucija taikė PAV procedūrą kiekvienam vėjo jėgainių parko projektui.

Tačiau peticijos pateikėjas pateikė labai mažai informacijos, todėl Komisija neturi tinkamo 
pagrindo, kuriuo remdamasi galėtų nuspręsti, ar reikėtų prašyti, kad Ispanijos valdžios 
institucijos pateiktų daugiau išsamios informacijos.

Komisija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad už teisingą ES teisės aktų įgyvendinimą visų pirma 
atsako valstybės narės. Pagal Sutartį Komisija neturi įgaliojimų pakeisti valstybių narių 
valdžios institucijų kontrolės ir jų pačių priimtų sprendimų vykdymo srityje, pvz., dėl leidimo 
šiems projektams vykdyti suteikimo. Tokie klausimai reglamentuojami tik valstybių narių 
teisės aktais.

Iš pateiktos informacijos matyti, kad PAV procedūra šiuo atveju buvo taikyta. Negalima 
nuspręsti, ar reikėtų kreiptis į Ispanijos valdžios institucijas, nes peticijos pateikėjo pateiktos 
informacijos visiškai nepakanka.

Jei peticijos pateikėjas mano, kad ES teisės reikalavimų šiuo atveju nebuvo laikomasi, reikėtų 
pateikti išsamesnės informacijos ir atitinkamų įrodymų.“


