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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1096/2009 dėl Ljukmachoro plėtros Maljorkoje, Balearų salose, 
kurią pateikė Ispanijos pilietis M. P.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad miesto plėtros statybos Ljukmachoro savivaldybėje daro 
žalą tinklo „Natura 2000“ teritorijai ir Bendrijos svarbos teritorijai (ES 5310049), nes 
minėtame plėtros rajone nėra privalomos nuotekų šalinimo sistemos ir tai gali nepataisomai 
pakenkti Cova d'es pas de Vallgornera zonos ekologinei pusiausvyrai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl statybos darbų (pavadintų Es pas de Vallgornera, 
Ljukmachoro teritorijoje, Balearų salose, Ispanijoje) Bendrijos svarbos teritorijoje ES 
5310049 Cova d'es pas de Vallgornera. 

Pasak peticijos pateikėjo, plėtros rajone nėra nuotekų šalinimo sistemos (be kitų trūkumų) ir 
dėl to įrengti namams skirti septikai, į kuriuos suteka nuotekos. Peticijos pateikėjas baiminasi, 
kad nuotekos iš šių septikų gali nutekėti į podirvį ir nepataisomai pakenkti Bendrijos svarbos 
teritorijos ekologinei ir geologinei pusiausvyrai. 

Jis taip pat peikia kitas plėtros rajono miesto ypatybes, kurios neatitinka regioninių teisės
aktų, susijusių su žemės naudojimu ir teritorijų planavimu.



PE448.690v02-00 2/3 CM\890553LT.doc

LT

Komisijos pastabos dėl peticijos

Ispanijos valdžios institucijos pasiūlė teritoriją ES 5310049 „Cova des Pas de Vallgornera“ 
priskirti prie Bendrijos svarbos teritorijų pagal Buveinių direktyvą 92/43/EEB, nes teritorijoje 
yra direktyvos I priede nurodyta natūralių buveinių rūšis „Urvai, kuriuose neleidžiama 
lankytis žmonėms“.

Peticijos pateikėjo minimas projektas Komisijai nėra žinomas. Komisijos manymu, būtų 
naudinga prisiminti Buveinių direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 3 ir 4 dalyje nurodytus 
įsipareigojimus, pagal kuriuos bet kokiems planams ir projektams, tiesiogiai nesusijusiems 
arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, bet galintiems ją reikšmingai paveikti individualiai 
arba kartu su kitais planais arba projektais, turi būti atliekamas jų galimo poveikio teritorijai 
vertinimas atsižvelgiant į teritorijos apsaugos tikslus. Atsižvelgiant į tokio poveikio teritorijai 
vertinimo išvadas ir remiantis Buveinių direktyvos nuostatomis, kompetentingos nacionalinės 
valdžios institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks 
nagrinėjamos teritorijos vientisumo. 

Peticijos pateikėjo pateiktoje informacijoje daugiausiai apibūdinamos regioninių teritorijų 
planavimo teisės aktų nuostatos, kurių nesilaikoma vykdant statybos darbus. Komisija norėtų 
pabrėžti, kad šių teisės aktų įgyvendinimas yra regioninės valdžios atsakomybė.

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į galimą septikų pavojų, nes nevalytos nuotekos gali iš jų
ištekėti. Vis dėlto peticijos pateikėjo pateiktoje informacijoje nėra jokių įrodymų, kad ši 
problema daro įtaką Bendrijos svarbos teritorijai.

Išvados

Pateiktoje medžiagoje nepakanka informacijos, kad būtų galima vertinti, ar yra Buveinių 
direktyvos pažeidimų. Dėl to Komisija neketina imtis tolesnių veiksmų šiuo klausimu, jei 
peticijos pateikėjas nepateiks daugiau išsamesnės informacijos.“

4. Komisijos atsakymas (REV.), gautas 2012 m. sausio 27 d.

Peticijos pateikėjui pateikus papildomos informacijos, Komisija pareikalavo, kad Ispanijos 
valdžios institucijos pateiktų išsamios informacijos iškeltais klausimais.

Remiantis Ispanijos valdžios institucijų pateikta informacija, tuo metu, kai buvo paskirta 
teritorija, ten jau buvo pastatyta keletas namų be nuotekų šalinimo sistemos. Tuomet žinomas 
urvų sistemos dydis buvo mažesnis už neseniai paaiškėjusį dydį. 2007 m. regiono valdžios 
institucijos įrengė sistemą, skirtą galimiems nutekėjimams iš esamų septikų ir nuotekų duobių 
aptikti. Ši sistema buvo patobulinta 2010 m. Iki šiol urvuose nebuvo aptikta jokių nutekėjimų. 

Dėl būstų plėtros ir naujų namų, kurie bus statomi virš urvų, Ispanijos valdžios institucijos 
atsakė, kad regioninių įstatymų (įstatymo 5/2005, nustatančio Balearų salų ir LECO gamtinių 
buveinių apsaugą, 39 straipsnis) nuostatos, kurias nurodė peticijų pateikėjas, yra taikomos. 
Pagal šias nuostatas numatyta, kad prieš pradedant vykdyti bet kokį planą ar projektą, kuris 
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gali turėti įtakos tinklo „Natura 2000“ integralumui, turi būti atitinkamai įvertintas projekto 
poveikis konkrečiai teritorijai. Regioninis aplinkos departamentas parengs ataskaitą dėl plano 
ar projekto tinkamumo ir išduos leidimą tik su sąlyga, kad jis iš esmės nepakenks atitinkamos 
teritorijos apsaugos tikslams. Tam, kad ši nuostata būtų įvykdyta, buvo numatyta 
administracinė procedūra, pagal kurią kompetentinga institucija, prieš išduodama leidimą bet 
kokiam planui ar projektui, turi paprašyti Regioninio aplinkos departamento patvirtinimo, 
kuris reikalauja, kad už „Natura 2000“ klausimus atsakingas komitetas išnagrinėtų konkretų 
atvejį.  

Vienas iš reikalavimų statybų leidimui Ljukmachore (savivaldybė, kurioje yra nagrinėjama 
Bendrijos svarbos teritorija) gauti yra atlikti geofizinį tyrimą teritorijoje, kurioje planuojama 
atlikti darbus, tam, kad būtų nustatyta bet kokia galima žala Bendrijos svarbos teritorijai. Tuo 
atveju, jei leidimas bus išduotas, gali būti įrengti tik tam tikros vandeniui nepralaidžios 
septikų cisternos. Jei statybos ir (arba) su jomis susiję septikų cisternos galėtų padaryti didelę 
žalą Bendrijos svarbos teritorijoje, bus išreikšta neigiama nuomonė, kaip jau įvyko keleto 
namų atveju.

Be pirmiau minėtų dalykų, abi administracijos buvo informuotos apie vykdomas procedūras 
siekiant įrengti atitinkamą nuotekų šalinimo sistemą šioje teritorijoje. Norint nustatyti tokios 
sistemos veiksmingumą ir tinkamumą buvo atlikti techniniai tyrimai ir parengtos apžvalgos 
atsižvelgiant į šios teritorijos specifinius bruožus ir jos suderinamumą su urvų apsauga.

Regiono valdžios institucijos taip pat teigė, kad jos pradeda rengti šios Bendrijos svarbos 
teritorijos valdymo planą.

Išvados

Remiantis patiekta informacija, atrodo, kad kompetentingos institucijos įvykdė Buveinių
direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio nuostatas. Todėl negalima nustatyti ES teisės aktų 
pažeidimų.


