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DĖL ES TEISĖS PAŽEIDIMO PROCEDŪROS Nr. 2018/2059 TYRIMO 

Privačių miškų savininkų asociacija (toliau – Asociacija), vienijanti 30 narių, kurie 
valdo daugiau nei 40 000 ha miško žemės - tiek privačius pavienius miško savininkus, tiek miško 
valdų valdymo verslu užsiimančias, bei miškų ūkio paslaugas teikiančias įmones - vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 
įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, bei Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo 
visuomenei tvarkos aprašo 11 punktu, kreipėsi į Lietuvos Respublikos LR aplinkos ministeriją 
(toliau – Ministerija) dėl 2018 m. gegužės 17 d. Europos Komisijos (toliau - EK) Lietuvai išsiųsto 
oficialaus pranešimo dėl siūlomų Bendrijos svarbos teritorijų sąrašo, į kurį, mūsų žiniomis, 
Lietuva turėjo per du mėnesius atsakyti.

Atsižvelgiant į tai, kad būtent Ministerija  yra atsakinga už atsakymo EK parengimą, 
Asociacija 2019 m. vasario 22 d. paprašė Ministerijos pateikti:
- oficialų EK Lietuvai siųstą pranešimą dėl netinkamo Tarybos direktyvų (92/43/EEB dėl natūralių
buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos)
įgyvendinimo;
-  Ministerijos parengtą atsakymą EK su visais priedais.

Ministerija  2019  m.  balandžio  1  d.  raštu  Nr.  (12)-D8-1321  „Dėl  informacijos
pateikimo“  atsisakė  pateikti  prašomą  informaciją  ir  dokumentus,  motyvuodama  tuo,  kad  yra
gautas EK oficialus pranešimas dėl ES teisės pažeidimo procedūros Nr. 2018/2059 ir Asociacijos
prašomi dokumentai yra pažeidimo procedūros susirašinėjimo dalis. Todėl, Ministerijos nuomone,
„prašomų dokumentų paviešinimas galėtų pakenkti tyrimo tikslui ir tai nėra tiesiogiai susiję su
viešuoju interesu.” Priimdama tokį sprendimą Ministerija vadovavosi Reglamento Nr. 1049/2001
Dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais
4  straipsnio  2  dalies  3  įtraukoje  įtvirtinta  išimtimi,  kad  „Institucijos  nesuteikia  galimybės
susipažinti su dokumentais, dėl kurių atskleidimo nukentėtų apsauga: <...> inspekcijų, tyrimų ir
audito tikslų, nebent atskleidimo reikalautų viršesnis viešasis interesas”.

8  mėnesius  neturėdama  jokių  žinių  apie  pažeidimo  procedūros  Nr.  2018/2059  tyrimo  eigą,
Asociacija 2019 m. spalio 2 d.  pakartotinai kreipėsi į Ministeriją, tačiau  LR aplinkos ministerija
laikėsi anksčiau išsakytos pozicijos ir informaciją teikti atsisakė.

2019  m.  gruodžio  20  d.  Asociacija  elektroniniu  paštu  kreipėsi  į  EK  atstovybę,  ieškodama
galimybių susipažinti su Asociaciją dominančia informacija dėl pažeidimo tyrimo, tačiau gavo tą
patį atsakymą: „Kol vyksta pažeidimo nagrinėjimo procedūra, Europos Komisija daugiau detalių
neteikia“. 
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Iki šiol  EK  svetainėje, skirtoje sprendimams dėl pažeidimų https://ec.europa.eu/atwork/applying-
eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?
typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=20182059&decision_date_from=&de
cision_date_to=&EM=LT&title=&submit=Search&lang_code=lt detalesnė  informacija  dėl
pažeidimo procedūros Nr. 2018/2059 prieš Lietuvą dėl siūlomų Bendrijos svarbos teritorijų sąrašo
nėra prieinama.

Rūpestį Asociacijos nariams kelia tai, kad  Bendrijos svarbos  teritorijos išskirtos ne
tik valstybinėje žemėje, bet ir privačiose valdose, todėl privačių miškų savininkai turi teisę gauti
informaciją apie   vykdomą pažeidimo procedūrą, tačiau tokia informacija nėra teikiama. Žinome
tik tiek, kad Lietuva sutiko ištaisyti trūkumus, tačiau nei kokie tie trūkumai, nei kokių priemonių
bus imamasi trūkumams šalinti,  nei kaip numatomos poveikio priemonės ir sprendimai paveiks
privačių miškų savininkus, informacijos neturime.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, prašome atsakyti:
- ar tai yra normali praktika, kai jau 1,5 metų tęsiasi EK inicijuota ES teisės pažeidimo procedūra 
Nr. 2018/2059 ir suinteresuotai visuomenei nėra teikiama jokia su pažeidimo tyrimu susijusi 
informacija?

Kadangi informacija nėra teikiama remiantis tuo, kad yra vykdomas pažeidimo 
tyrimas (auditai), prašome informuoti:
- Kada buvo pradėtas auditas? 
- Ar šiuo metu auditas yra jau baigtas? Jeigu taip, kada pasibaigė? Jeigu ne, kada numatoma 
užbaigti?
- Ar atsakinga už atsakymo dėl pradėtos pažeidimo procedūros parengimą institucija turi teisę 
atsisakyti teikti informaciją suinteresuotai visuomenei?
- Jeigu aplinkybės, trukdančios pateikti informaciją dėl vykdomo pažeidimo tyrimo, jau yra 
išnykusios (pasibaigusios), prašome mus apie tai informuoti.

PRIDEDAMA:
1. Asociacijos 2019 m. vasario 22 d. kreipimasis į LR aplinkos ministeriją, 1 lapas;
2. LR aplinkos ministerijos 2019 m. balandžio 1 d. raštas Nr. (12)-D8-1321 „Dėl informacijos 
pateikimo“, 1 lapas;
3. Asociacijos 2019 m. spalio 2 d. kreipimasis į LR aplinkos ministeriją, 1 lapas;
4. LR aplinkos ministerijos 2019 m. lapkričio 19 d. raštas „Dėl informacijos pateikimo“, 1 lapas;
5. Paklausimas EK atstovybei, 1 lapas.

Su pagarba,

Aidas Pivoriūnas

Direktorius
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