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Temats: Lūgumraksts Nr. 0898/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Fridrich 
Kling, par Dzīvotņu direktīvas un Putnu direktīvas pārkāpumiem Vācijas 
pilsētā Ekernferdē (Eckernförde)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Vācija un Ekernferdes pilsēta pārkāpj Dzīvotņu 
direktīvu un Putnu direktīvu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka pēdējo gadu laikā pilsēta ir 
izsniegusi atļaujas daudzu plaša mēroga pasākumu un festivālu organizēšanai (to apmeklētāju 
skaits nereti pārsniedz 10 000) teritorijās, kas ir aizsargātas saskaņā ar minētajām direktīvām. 
Liela cilvēku skaita klātbūtne, kā arī lielu transportlīdzekļu izmantošana šādu pasākumu laikā 
apdraud trauslās aizsargājamās teritorijas un traucē vietējiem peldētājiem, cita starpā radot 
ievērojamu trokšņa piesārņojumu. Lūgumraksta iesniedzējs norāda arī uz fotogrāfijām, kuras 
apliecina fizisko kaitējumu, kas radīts dažu neseno pasākumu laikā, jo īpaši pasākuma 
„Strand Open Air Festivals” laikā, kurš norisinājās 2018. gada 6. un 7. jūlijā, kā arī ikgadējo 
Lieldienu svinību laikā, kad, viņaprāt, notika, iespējams, nelikumīgas dedzināšanas darbības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2018. gada 18. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 15. aprīlī

Dienvidu pludmales kūrorta zona („Kurgebiet Südstrand”) ietilpst Natura 2000 teritorijā 
DE 1526-391 „Südküste der Eckernförder Bucht und vorgelagerte Flachgründe” 
(Ekernferdes līča un palieņu līdzenuma dienvidu piekraste) un teritorijā DE 1525-491 
„Eckernförder Bucht mit Flachgründen” (Ekernferdes līcis ar palienēm), kas ir aizsargātas ar 
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Dzīvotņu direktīvu1 un Putnu direktīvu2. Minēto teritoriju platība ir attiecīgi 8237,17 hektāri 
un 12 062 hektāri, ieskaitot jūras teritoriju, un abas teritorijas daļēji pārklājas. Pludmale, kas ir 
aizsargājamās teritorijas daļa, tiek izmantota arī kā atpūtas zona. Aizsargājamās teritorijas un 
pludmales tiešā tuvumā ir valsts nozīmes autoceļš B76. Informācija no publiski pieejamiem 
avotiem3 liecina, ka aptuveni 10 hektāri no Natura 2000 teritorijas dažkārt tiek izmantoti 
kultūras vai tūrisma pasākumiem, ko rīko Ekernferdes pilsēta.

Brīvdabas festivālus vai citus līdzīgus kultūras pasākumus Natura 2000 teritorijā var rīkot, ja 
vien ir veiktas attiecīgas darbības, ar ko nepieļauj šādu pasākumu būtisku ietekmi uz 
konkrētās teritorijas aizsardzības mērķiem. Tas ir dalībvalsts kompetento iestāžu 
pienākums — nodrošināt nepieciešamo izvērtēšanu un atbilstošu pasākumu īstenošanu. 
Spriežot pēc dokumentiem, kas saņemti no lūgumraksta iesniedzēja, brīvdabas festivāliem ir 
izstrādāti noteikumi par troksni, un pasākumu rīkotājiem ir jāizveido atkritumu savākšanas 
sistēma, lai nepieļautu teritorijas stāvokļa pasliktināšanos. Ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, 
ka minēto pasākumu laikā vietējā pašvaldība nenodrošina šo darbību izpildi vai ka ar šīm 
darbībām nepietiek, viņam par to vajadzētu informēt valsts vai reģionālā līmeņa kompetentās 
iestādes, lai tās īstenotu izpildes pārbaudi.

Secinājums

Pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no pieteikuma iesniedzēja un sniegta publiski 
pieejamos dokumentos, Komisija turpmāk šo jautājumu skatīt vairs neplāno.

1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas floras un faunas 
aizsardzību. OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību, ar ko kodificēta 
Direktīva 79/409/EEK. OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.
3 http://natura2000.eea.europa.eu/#.
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