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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0021/2011 dėl greitkelio Kastilija-La Manča tiesimo, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis Manuel Garcia Orellana

Peticija Nr. 0198/2011 dėl tariamo aplinkosaugos normų pažeidimo La 
Sagros regione Toledo provincijoje Ispanijoje, kurią pateikė Ispanijos pilietis 
Celestino Huete Martínez „Espartalo kolektyvinės asociacijos Valdemorui 
ginti“ (isp. Asociación Colectivo espartal en Acción de Valdemoro) vardu

1. Peticijos Nr. 0021/2011 santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad tiesiant greitkelį Kastilija-La Manča kyla pavojus pagal 
reglamentą dėl tinklo „Natura 2000“ saugomai augalijai ir gyvūnijai. Leidimas tiesti šį 
greitkelį suteiktas 2007 m. vasario 12 d. paskelbus tai Kastilijos-La Mančos Oficialiajame 
leidinyje. Peticijos pateikėjas nurodo nemažai natūralios augalijos ir paukščių buveinių, 
kurioms dėl šio sprendimo kyla pavojus.

Peticijos Nr. 0198/2011 santrauka

Peticijos pateikėjai susirūpinę dėl neišvengiamo greitkelio tiesimo Kastilijoje-La Mančoje La 
Sagros regione Toledo provincijoje Ispanijoje. Peticijos pateikėjai nurodo, kad, be didžiulės 
žalos žmonių sveikatai, greitkelio tiesimas šiame regione kelia tiesioginę grėsmę įvairioms 
buveinėms, pavyzdžiui, Iberijos gyvūnijai ir augalijai.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0021/2011
Paskelbta priimtina 2011 m. balandžio 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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Peticija Nr. 0198/2011
Paskelbta priimtina 2011 m. gegužės 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Komisija pažymi, kad teritorija ES4250009 „Yesares del Valle del Tajo“ įtraukta į Bendrijos 
svarbos teritorijų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 92/43/EB nuostatas1.

Remiantis Direktyvos dėl buveinių 6 straipsnio 3 dalies nuostatomis, bet kokiems planams ar 
projektams, galintiems neigiamai paveikti „Natura 2000“ teritorijas, turi būti atliekamas jų 
galimo poveikio teritorijai įvertinimas. Atsižvelgiant į poveikio teritorijai įvertinimo išvadas, 
kompetentingos institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai 
nepaveiks teritorijų vientisumo. Jei to neįmanoma užtikrinti, planą arba projektą galima 
vykdyti tik išskirtinėmis aplinkybėmis, nustatytomis šios direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje, ir jį 
vykdant būtina įgyvendinti atitinkamas kompensacines priemones.

Komisija susisieks su Ispanijos valdžios institucijomis ir paprašys išsamiai informuoti, kaip 
šiuo konkrečiu atveju taikomos Direktyvos dėl buveinių 6 straipsnio nuostatos.“

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

„Dėl peticijų Nr. 21/2011 ir Nr. 198/2011

Komisija du kartus prašė Ispanijos valdžios institucijų pateikti išsamią informaciją apie 
Buveinių direktyvos2 6 straipsnio nuostatų įgyvendinimą vykdant projektą „Greitkelio La 
Sagra regione (II sekcijoje, tarp kilometrų 11+000 ir 15+000), Borox savivaldybėje 
modifikavimas“.

Savo atsakymuose kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos išsamiai išdėstė, kokį 
poveikį pasirinkta alternatyva (II alternatyva) turės Bendrijos svarbos teritorijai ES4250009 
„Yesares del Valle del Tajo“. Kompetentingos valdžios institucijos padarė išvadą, kad 
projekto poveikis Bendrijos svarbos buveinėms, įskaitant Bendrijos svarbos prioritetines 
buveines, – 1510 „Viduržemio jūros pajūrio srities druskingas stepes (Limonietalia)“ ir 1520 
„Iberijos gipsingas stepes (Gypsophiletalia)“ – negali būti laikomas dideliu. Pagal „Natura 
2000“ kompetentingos institucijos pranešimą (isp. Organismo Autónomo Espacios Naturales 
de Castila La-Mancha) poveikį patirsiančių buveinių teritorijos išsidėsčiusios ne didelėse, 
išsiplėtojusiose teritorijose, o mažuose atskiruose plotuose.

Todėl Ispanijos valdžios institucijos mano, kad minimo greitkelio išdėstymas neturės 
neigiamo poveikio teritorijos vientisumui. Taigi, šiuo atveju Buveinių direktyvos 6 straipsnio 
4 dalies nuostatos netaikomos. Ispanijos valdžios institucijos pripažino, kad atsirado painiava, 
kai priemonės, kurios yra siūlomos siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta didelio poveikio 

                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 

apsaugos. OL L 206, 1992 7 22.
2 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 

apsaugos, OL L 206, 1992 7 22.
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buveinėms, buvo pavadintos kompensacinėmis priemonėmis, ir kad jos turėtų būti pavadintos 
papildomomis priemonėmis, siekiant išvengti bet kokių nesusipratimų.

Kompetentingos valdžios institucijos taip pat teigė, kad 2011 m. lapkričio 24 d. greitkelio 
ruožo tiesimas Bendrijos svarbos teritorijoje „Yesares del Valle del Tajo“ sustabdytas.

Išvada 

Atsižvelgdama į kompetentingų valdžios institucijų pateiktą informaciją, Komisija neturi 
pagrindo daryti išvados, kad nesilaikyta Buveinių direktyvos nuostatų.“


