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kopija (prie skundo EB Komisijai dėl bendrijos teisės aktų nesilaikymo
prašant pradėti pažeidimo tyrimo procedūrą)

Europos komisija
European Commission Secretary-General
B-1049 Brussels BELGIUM

Suinteresuota visuomenė kaip Grupė ketina pareikšti Grupės ieškinį arba Grupės skundą
priklausomai nuo suformuotų reikalavimų turinio bei įstatymais nustatytos teisenos ir atsižvelgiant į
gautus institucijų atsakymus arba neveikimą. Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso 4412 straipsnio 1 dalimi teikiu Jums šią pretenziją-pranešimą apie Grupės ketinimą
kreiptis į teismą dėl grupės ieškinio (skundo) bylos iškėlimo. Šiuo procedūriniu dokumentu
pradedama speciali grupės ieškinio (skundo) rengimo procedūra.
Pranešu, jog Grupę sudaro Suinteresuota visuomenė kaip tai numato Konvencijos dėl teisės
gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus
aplinkosaugos klausimais (toliau - Orhuso konvencija) nuostatos bei Planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymas įtraukiant (bet neapsiribojant) juridinius ir fizinius asmenis:
Lietuvos Respublikos piliečius bei nevyriausybines organizacijas, padedančias spręsti
aplinkosaugos problemas, - kurie siekia užkardyti neteisėtą miškų kirtimą „Natura 2000”
teritorijose ir joms artimoje aplinkoje.
Reikalavimai teikiami dėl vykdomų ir planuojamų vykdyti ūkinių veiklų - miškų kirtimų „Natura 2000” teritorijose ir joms artimoje aplinkoje.
Remiantis 1992 m. gegužės 21 d. ES Tarybos direktyva dėl natūralių buveinių ir laukinės
faunos bei floros apsaugos Nr. 92/43/EEB (toliau - „Natura 2000” Direktyva), 1985-06-27
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 85/337/EB (iš dalies pakeista 1997-03-03 Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 97/11/EB) (toliau – PAV Direktyva) ir nacionaliniu teisiniu
reguliavimu, į kurį perkeltos šių direktyvų nuostatos, planuojant vykdyti ūkinę veiklą (tame
tarpe ir miškų kirtimo ūkinę veiklą) Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje ar
jai artimoje teritorijoje privalo būti nustatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio „Natura
2000” teritorijai reikšmingumas. Dar daugiau, bet kokiems planams ir projektams, galintiems
daryti reikšmingą poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, privalo būti
atliktas poveikio aplinkai vertinimas.
Pagal „Natura 2000” direktyvos 6 str. 3 d. 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 įvertinimas. Atsižvelgiant į poveikio teritorijai įvertinimo išvadas ir remiantis 4 dalies
nuostatomis, kompetentingos nacionalinės institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios,
kad jis neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumui ir, jei reikia, išsiaiškinusios
plačiosios visuomenės nuomonę.
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Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 str. 2 d.
(toliau - PAV įstatymas) miško kirtimas tiek valstybiniuose, tiek ir privačiuose miškuose yra
planuojama ūkinė veikla (PŪV). Remiantis PAV įstatymo 3 str. 2 dalimi poveikio aplinkai
vertinimas inter alia atliekamas, kai planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir institucija, atsakinga už saugomų
teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka nustato, kad
šis poveikis gali būti reikšmingas.
LR Aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255 patvirtinto Planų ar programų ir
planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“
teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas reglamentuoja planuojamų ūkinių veiklų,
planų ir programų poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo
nustatymo procedūrą. „Natura 2000” Tvarkos aprašo 37 p. įtvirtinta pareiga nustatyti poveikio
„Natura 2000” teritorijoms reikšmingumą tais atvejais, kai planuojama ūkinė veikla nėra įtraukta į
PAV įstatymo 1 ar 2 priedus ir jos įgyvendinimas bus susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis
„Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka.
Nagrinėjamu atveju išduodant leidimus kirsti mišką ir vykdant miškų kirtimus „Natura 2000”
teritorijose ir joms artimoje aplinkoje nebuvo gautos planuojamos ūkinės veiklos reikšmingumo
„Natura 2000” teritorijai išvados, taip pat nebuvo atliktos su tuo susijusios poveikio aplinkai
vertinimo procedūros.

1.

2.
3.

4.

Tokiu būdu veikdamas kaip Grupės atstovas reikalauju:
kreiptis į institucijas, atsakingas už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo
organizavimą (kaip tai numato LR Aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255
patvirtintas Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio
įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos
aprašas), ir nustatyti „Natura 2000” teritorijose ir joms artimoje aplinkoje vykdomų ir
planuojamų vykdyti miškų kirtimo ūkinių veiklų poveikio „Natura 2000” teritorijoms
reikšmingumą;
atlikti poveikio aplinkai vertinimą planuojamoms ūkinėms veikloms - miškų kirtimams „Natura 2000” teritorijose;
panaikinti išduotus leidimus kirsti mišką „Natura 2000” teritorijose ir joms artimoje
aplinkoje, kadangi leidimai išduoti neteisėtai ir nepagrįstai, neįvertinus ūkinių veiklų
poveikio reikšmingumo „Natura 2000” teritorijoms ir neatlikus strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimo procedūrų;
nedelsiant nutraukti-sustabdyti miškų kirtimą „Natura 2000” teritorijose, iki tol, kol bus
atliktos privalomos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros, ir kol bus gautos
ūkinių veiklų reikšmingumo „Natura 2000” teritorijoms išvados bei atliktos privalomos
poveikio aplinkai vertinimo procedūros;
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5. pateikti visą informaciją, duomenis bei juos pagrindžiančių dokumentų kopijas, kurie
sąlygoja miškų kirtimo ūkinės veiklos „Natura 2000” teritorijose ir joms artimoje
aplinkoje vykdymo pagrindus, įtraukiant, bet neapsiribojant:
5.1.kokių administracinių aktų pagrindu yra vykdomi ir/arba planuojami vykdyti miškų
kirtimai (tame tarpe plynieji kirtimai) „Natura 2000” teritorijose;
5.2.išduotus galiojančius leidimus miško kirtimui;
5.3.išduotas poveikio „Natura 2000” teritorijai reikšmingumo išvadas ir procedūrinius
dokumentus;
5.4.parengtus miškotvarkos projektus su atsakingų institucijų išvadomis ir kitais
procedūriniais dokumentais;
5.5.atliktas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras, priimtus
sprendimus ir procedūrinius dokumentus;
6. apskaičiuoti ir įpareigoti atsakingas institucijas bei asmenis atlyginti per paskutinius 3
metus padarytą žalą gamtai dėl neteisėtai iškirstų miškų „Natura 2000” teritorijose ir jai
artimoje aplinkoje.
Įspėju, kad jeigu aukščiau nurodyti reikalavimai nebus įvykdyti per 30 dienų nuo šio
pranešimo gavimo dienos arba per šį terminą nebus pasiektas taikus susitarimas dėl šių reikalavimų
įgyvendinimo, dėl minėtų reikalavimų bus pareikštas CPK XXIV1 skyriuje numatytas Grupės
ieškinys (arba Grupės skundas), kuriuo bus siekiama apginti viešąjį interesą, taip pat kiekvieno
Suinteresuotos visuomenės nario subjektines teises ir teisėtus interesus.
Priede: Saugomų teritorijų direkcijų (adresatų) sąrašas

ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS
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