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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0468/2007, ko iesniedza Dānijas valstspiederīgais Jan 
Terkel Nielsen, par ES vides noteikumu pārkāpumu saistībā ar atpūtas 
namiņu būvniecības projektu Dānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Dānijas iestādes ir atļāvušas būvēt 20 atpūtas namiņus uz 
mazas Dānijas salas Orē. Viņš uzsver, ka visa šī sala ir iekļauta ES 96. dzīvotņu zonā un ka 
atpūtas namiņu projekts tāpēc ir pretrunā ES tiesību aktiem vides jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. septembrī. Komisijai pieprasīts sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 12. februārī.

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par ierosinātajiem būvdarbiem, kuri skars Orē salā 
Dānijas dienvidrietumos esošo „starptautisko dabas aizsardzības zonu”. Viņš uzsver, ka visa 
šī sala ir iekļauta gan Ramsāras Konvencijā par mitrājiem, gan Dabisko dzīvotņu direktīvā kā 
Natura 2000 teritorija.

Valsts varas iestādes 2005. un 2006. gadā stingri noraidīja Haderslevas komūnas (Haderslev 
kommune) pieteikumus par atpūtas namiņu būvniecību uz salas. Dānijas parlaments 
2007. gadā pieņēma „landsplandirektiv” (Landsplansdirektiv for 11 sommerhusområder i 
kystnærhedszonen i Sønderjylland), kura dod iespēju uz šīs salas būvēt 20 atpūtas namiņus.

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par to, ka iespēja pašlaik būvēt 20 atpūtas namiņus 
starptautiskā dabas aizsardzības zonā var ietekmēt šo aizsargājamo teritoriju, kā arī par to, ka 
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tiks apdraudētas dzīvotnes un sugas, kuru dēļ šī teritorija ir aizsargājama.

Tā kā Ramsāras konvencijā šī teritorija ir iekļauta kā starptautiskas nozīmes mitrājs, Kopienu 
interesē īpašu aizsargājamo teritoriju un Kopienā nozīmīgu teritoriju klasifikācijas, kuras ir 
jāievēro saskaņā ar Padomes Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību1 un Padomes 
Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību2. Komisija var 
apstiprināt, ka mazo Orē salu Dānija ir noteikusi kā īpaši aizsargājamu teritoriju un ka tā ir 
Natura 2000 rezervātu tīkla daļa. 
Zinātniskais pamatojums noteikšanai par aizsargājamo teritoriju ir dabisko dzīvotņu veidu skaits 
— 1330 Atlantiskās iesāļu augšņu pļavas (Strandenge) un 3150 dabiskie eitrofie ezeri ar 
Magnopotamium vai Hydrocharition tipa veģetāciju (Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks). Turklāt teritoriju apdzīvo noteiktas putnu sugas un citu 
dzīvnieku sugas, tostarp Circus aeroginosus (Rørhøg), kā arī Rana arvalis (Spidssnudet frø) un 
Bufo calamita (Strandtudse).

Lūgumraksta iesniedzējs nesniedz nekādu informāciju par pieņemto „landsplandirektiv”, bet 
Komisija to ir atradusi valsts tīmekļa vietnē. Lūgumrakstā nav informācijas, kura ļautu nonākt 
pie secinājuma, ka var izzust saglabājamas dabiskās dzīvotnes un sugas vai ka var tikt 
nopietni skartas sugas, kuru dēļ šī teritorija ir noteikta par aizsargājamu teritoriju. 

Tas, ka teritorija Dabisko dzīvotņu direktīvā ir noteikta kā aizsargājama teritorija, nevar radīt 
aizliegumu veikt citas darbības šajā teritorijā. Tomēr ir jāizvērtē plānotas darbības iespējamā 
ietekme uz dzīvotnēm un sugām, kuru dēļ teritorija ir noteikta par aizsargājamu teritoriju. Šī 
izvērtēšana izriet no Dabisko dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punkta, kurš paredz, ka visos 
plānos vai projektos, kas nav tieši saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās 
apsaimniekošanai, bet kas varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi jāizvērtē ietekme 
uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Šādas izvērtēšanas kārtība ir izklāstīta 
Padomes Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 
6. pantā. Komisija ir konstatējusi, ka Dānijas iestādes (Danmarks Miljøundersøgelser, 
Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, 2006. gada 21. augusts) ir veikušas šādu 
izvērtējumu par „landsplandirektiv”. Komisija ir arī konstatējusi, ka ir ierosināti risku 
mazinoši pasākumi, kuri var ne tikai mazināt apdraudējumu, bet arī uzlabot attiecīgo sugu 
apstākļus. No šī izvērtējuma var secināt, ka, ņemot vērā risku mazinošu pasākumu īstenošanu, 
šim projektam nebūs ievērojama negatīva ietekme uz dzīvotņu tipiem vai sugām, kuru dēļ 
attiecīgā teritorija ir noteikta par aizsargājamu teritoriju vai iekļauta Dabisko dzīvotņu 
direktīvas IV pielikumā vai Putnu direktīvas I pielikumā. 

Ņemot vērā, ka tiek piemērota Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu 
ietekmes uz vidi novērtējumu, ir arī konstatēts, ka novērtējums ir veikts arī par 
„landsplandirektiv”.

„Landsplandirektiv” kalpo par pamatu nākamajiem soļiem plānošanas procesā (plānošana 
pašvaldības un vietējā līmenī), kuru rezultātā var tikt piešķirta atļauja būvēt 20 atpūtas 
namiņus. Ir sniegti norādījumi šajā procesā ievērot Dabisko dzīvotņu direktīvas 6. un 
12. pantu.

                                               
1 OJ L 103, 25.4.1979., 1.-18. lpp.
2 OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
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Secinājumi

Par attiecīgo teritoriju Komisija atzīmē, ka ir ievērots Dabisko dzīvotņu direktīvas 6. pants; ir 
veikts ietekmes uz vidi novērtējums un ir paredzēti noteikumi par turpmāko plānošanas un 
būvniecības procesu (plāns ir grozīts pašvaldības līmenī un plāns ir sagatavots vietējā līmenī). 
Ņemot vērā pieejamo informāciju, Komisija neredz nekādu Kopienas tiesību aktu vides jomā 
pārkāpumu saistībā ar procedūru, kuru attiecīgās Dānijas iestādes piemēro ierosinātajai 
būvniecībai („landsplandirektiv”).
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