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kurią pateikė Italijos pilietė Cecilia De Bartholomeis

1. Peticijos santrauka

Peticijoje protestuojama prieš nuotekų valymo įrenginio statybą Mandūrijoje įmonės 
„Acquedotto Pugliese SPA“ sprendimu pagal Apulijos regiono vandens išteklių apsaugos 
planą.

Įrenginys yra turistų ir besimaudančiųjų gausiai lankomoje vietovėje ir kelia pavojų aplinkai. 
Pasak peticijos pateikėjos, poveikio aplinkai įvertinimas atliktas netinkamai.

2. Priimtinumas

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

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Komisijos pastabos

Remiantis iš dalies pakeista Tarybos direktyva 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (Poveikio aplinkai arba PAV direktyva) 
projektų, kurie gali daryti didelį poveikį aplinkai, be kita ko, dėl savo pobūdžio, masto ar 
vietos, atveju reikalaujama prieš išduodant sutikimą planuojamai veiklai atlikti jų poveikio 
aplinkai vertinimą.  
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Iš peticijoje pateiktos informacijos matyti, kad atlikta aptariamų nuotekų valymo įrenginių 
PAV procedūra. 

Komisija norėtų pabrėžti, kad PAV direktyvoje nereikalaujama vykdyti sąnaudų ir naudos 
analizės; direktyva veikiau siekiama įvertinti poveikį aplinkai nei ekonominius ir socialinius 
aspektus.

PAV direktyvos 8 straipsnyje reikalaujama, kad „priimant sprendimą dėl leidimo planuojamai 
ūkinei veiklai vykdyti, turi būti atsižvelgta“ į konsultacijų rezultatus. Ši nuostata nereiškia,
kad konsultuojamam subjektui išreiškus neigiamą nuomonę dėl siūlomo projekto ir šią 
nuomonę apsvarsčius, bet vis dėlto atmetus, PAV direktyva būtų pažeista.

Dėl ES teisės aktų dėl tinklo „Natura 2000“ teritorijų Tarybos direktyvos 92/43/EEB1 dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyva) 6 straipsnio 3 ir 
4 dalyse apibrėžta procedūra, kurios turi laikytis nacionalinės valdžios institucijos, prieš 
suteikdamos leidimus planams ar projektams, kurie gali turėti didelės įtakos tinklo „Natura 
2000“ teritorijai (Bendrijos svarbos teritorijai ar specialiai apsaugos teritorijai). Nacionalinės 
valdžios institucijos atsakingos už vertinimą, ar projektas gali daryti didelį poveikį rūšims ir 
buveinėms paskirtoje teritorijoje, o jeigu toks poveikis daromas, prieš pritardamos projektui, 
jos turi laikytis direktyvoje numatytos procedūros.

Italijoje pagal Buveinių direktyvą atliekamas tinkamas vertinimas įtrauktas į PAV procedūrą.

Komisija negali pareikšti nuomonės dėl nacionalinių teismo procesų, kurie minimi peticijoje.

Išvada

Atrodo, kad šiuo atveju PAV procedūra įvykdyta. Italijoje PAV procedūra apima pagal 
Buveinių direktyvą atliekamą tinkamą vertinimą. Remiantis peticijoje pateikta ribota 
informacija, nenustatyta jokių PAV ar Buveinių direktyvos pažeidimų.“
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