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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0262/2007, внесена от Dalia Zagnoj, с литовско гражданство, срещу 
осъществяването на проект за изграждане на инфраструктура, финансиран 
по програма ФАР 2002, на територията на зона, защитена по „Натура 2000“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда вредните последици за околната среда, свързани с 
изпълнението на проект за изграждане на пристанищна инфраструктура (три дока за 
речен транспорт) в рамките на трансграничното сътрудничество в региона на 
Балтийско море, финансиран по програма ФАР 2002, който следва да бъде осъществен 
на територията на природна местност, представляваща защитена зона по „Натура 
2000“. Той твърди, че средствата на Общността не трябва да се използват за 
осъществяване на проекти, несъвместими с гарантиране опазването на животинските 
видове в съответствие с целите на „Натура 2000“; освен това, изпълнението на всеки 
проект следва да бъде предшествано от извършване на оценка на неговото въздействие 
върху околната среда; следователно, проектите подлежат на разработване в 
съответствие с градоустройственото законодателство, като в случая органите на 
регионалното управление е следвало своевременно да уведомят собствениците на земя, 
засегнати от изпълнението на проекта; вместо да бъдат уведомени обаче, те не са 
разполагали с конкретна информация и не им е бил предоставен достъп до съответните 
документи и планове. През м. септември 2006 г. въпросният проект, одобрен на 7 юли 
2005 г., става всеобщо достояние по случайно стечение на обстоятелствата, а именно в 
рамките на публично обсъждане във връзка с друг проект, предвиждащ изграждането 
на туристически обекти и спортни съоръжения на територията на въпросната защитена 
зона; за момента изпълнението на този проект е отложено, като обаче все още 
съществува опасност от подновяване на работата по него, което ще окаже 
неблагоприятно въздействие върху процеса на залесяване и водния баланс на 
територията на защитената зона. Предвид всички тези доводи вносителят на петицията 
призовава Европейския съюз да се намеси; той твърди, че на територията на Литва се 
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наблюдава постепенно раздробяване на бившата държавна поземлена собственост 
вследствие от извършването на спекулации.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 юли 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2008 г.

Според съдържащите се в петицията сведения органите на местното и регионалното 
управление в западната част на Литва (по поречието на река Minija и в района на залива 
Kuršių) предвиждат изграждането на туристическа инфраструктура на територията на 
зона, защитена в рамките на „Натура 2000“, което частично ще се финансира по 
програма ФАР 2002 за осъществяване на трансгранично сътрудничество в региона на 
Балтийско море. Обектът е определен за специална защитена зона съгласно Директива 
79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици1 (код на обекта: 
LTKLAB005).

По-конкретно, вносителят на петицията протестира срещу плановете на органите на 
местното и регионалното управление, съгласно които се предвижда изграждането на 
три дока по програма ФАР 2002 за осъществяване на трансгранично сътрудничество в 
региона на Балтийско море (съфинансиране със средства на ЕС). Освен това, 
вносителят на петицията е загрижен във връзка със съществуващите допълнителни 
планове за изграждане на спортна и туристическа инфраструктура, финансирани от 
други източници, различни от средства на ЕС, на територията на въпросната зона, 
защитена в рамките на „Натура 2000“ (LTKLAB005). За тази цел се предвижда също 
така изсичането на 3,9 хектара горски масиви, намиращи се на територията на обекта 
по „Натура 2000“. Вносителят на петицията изразява своята загриженост, че при 
изготвянето на плановете не е извършена съответна оценка на произтичащите от тях 
последици за обекта по „Натура 2000“ от гледна точка на изпълнението на целите, 
свързани с неговото опазване. Вносителят на петицията също така е на мнение, че 
органите на местното и регионалното управление не са осигурили достатъчна степен на 
прозрачност при предоставянето на информация на местните жители.

През пролетта на 2007 г. вносителят на петицията е отнесъл въпроса до Комисията, 
която е разгледала случая въз основа на предоставената от него информация. Изглежда, 
че изпълнението на плановете за изграждане на док вероятно ще окаже въздействие и 
върху друг обект по „Натура 2000“, определен за територия от значение за Общността 
съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и 
на дивата флора и фауна2 (код на обекта: LTSIU0012). Понастоящем Комисията очаква 
да й бъдат предоставени сведения от страна на литовските органи.

Интересът на ЕС към конкретния случай е продиктуван от факта, че въпросният обект 
                                               
1 OВ L 103, 25.4.1979 г., стp. 1-18.
2 OВ L 206, 22.7.1992 г., стp. 7-50.
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представлява специална защитена зона (СЗЗ) съгласно Директива за птиците, и територия 
от значение за Общността (ОЗО) съгласно Директивата за местообитанията. Следователно 
интересът на Комисията е насочен най-вече към последиците за опазването на природата, 
произтичащи от заплануваното изграждане на туристическа инфраструктура.

Правилата за осъществяване на защитата на обекти, определени за специални защитени 
зони съгласно Директива за птиците или за територии от значение за Общността 
съгласно Директивата за местообитанията, са изложени в член 6 от директивата (по-
специално в член 6.3 и член 6.4). Въпросните разпоредби относно защитата 
предвиждат, inter alia, че въздействието на планове (поотделно или във взаимодействие 
с други планове), които могат да окажат значително влияние върху обект по „Натура 
2000“, следва да се подложат на проверка и издаването на разрешителни за 
осъществяването на подобни планове може да се извърши при определени условия.

Ако, както се твърди в петицията, въпросните планове за изграждане на туристическа 
инфраструктура биха могли да окажат значително въздействие върху обект по „Натура 
2000“, компетентните органи от литовска страна следва да осигурят спазването на 
гореспоменатите разпоредби. Това важи и за органите на местното и регионалното 
управление, разполагащи с пълномощия за вземане на решения във връзка с плановете 
и за издаване на разрешителни. За тази цел въпросните органи трябва да осигурят 
извършването на надеждна оценка на проектите като условие за даване на 
разрешително за изпълнение на съответния план, както и издаването на разрешително 
за изпълнение на проектите, единствено при условие че те няма да окажат 
неблагоприятно въздействие върху целостта на конкретните обекти.

Съгласно сведенията, предоставени на Комисията от страна на вносителя на петицията, 
е налице вероятност от възникване на проблеми във връзка с изискванията на 
Директивата за опазване на естествените местообитания.
Според сведенията, предоставени от вносителя на петицията, вероятно е налице 
нарушение на законодателството на Общността по отношение на упоменатите в 
петицията планове за изграждане на туристическа инфраструктура.

На 4 декември 2007 г. Комисията отправи към литовските органи искане за пояснение 
относно спазването на изискванията, съдържащи се в член 6.3 и член 6.4 от 
Директивата за опазване на естествените местообитания, във връзка с осъществяването 
на защита на обекта по „Натура 2000“. Междувременно беше получен отговор от 
компетентните литовски органи. Понастоящем се извършва оценка на предоставените 
от литовските органи пояснения. Комисията ще предостави сведения на комисията по 
петиции във връзка с текущите резултати от проверката.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

В съобщението си от 10 юни 2008 г., Комисията е посочила, че е отправила до 
литовските органи писмено искане за информация и пояснение относно прилагането на 
изискванията съгласно член 6, параграф 3, член 6, параграф 4 и член 7 от Директивата 
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за опазване на естествените местообитания1, във връзка с осъществяването на защита 
на обекта по „Натура 2000“ (код на обекта: LTKLAB005) в долината на Minija и 
планираното изграждане на понтонните докове, както и на туристически и спортен 
център. Литовските органи са изпратили отговор на 22 февруари 2008 г. и Комисията е 
проучила предоставената информация.

По отношение на изграждането на понтонните докове, литовските органи обясняват, че 
разрешителното за строителство е издадено след проучване на необходимостта от 
извършване на цялостна оценка на въздействието върху околната среда. Извършена е 
оценка на влиянието върху обекта и е направена преценка, че няма вероятност те да 
окажат значително въздействие върху видовете птици или риби, които се срещат в 
обекта. Проектът има за цел осъществяването на контрол върху достъпа на посетители  
в обекта по „Натура 2000“, така че по-чувствителните зони да бъдат защитени от 
влошаване на състоянието. В допълнение, към дейностите по издаване на разрешително 
са добавени няколко строги условия, които да осигурят защитата на зоната: забрана за 
промяна и за почистване на коритото на реката, за укрепване на речните брегове, за 
построяване на сгради, които не са свързани със създаването на резервата, с 
изключение на местата, посочени в плана за управление на резервата или документите 
за общото планиране. Нито предоставената от жалбоподателя информация, нито тази от 
литовските органи, не съдържат сведения, които да дадат възможност на Комисията да 
направи заключение, че изграждането на понтонен док в рамките на обекта би могло да 
окаже неблагоприятно въздействие върху неговата цялост.

По отношение на плана за изграждане на туристически и спортен център в рамките на 
същия обект, литовските органи са информирали Комисията, че планирането все още 
не е завършено и че компетентните институции, които отговарят за вземането на 
решения за даване на разрешително за горепосочения план, са били надлежно 
информирани за процедурите, които трябва да бъдат спазвани по отношение на 
плановете, които биха могли да имат значително влияние върху обекти по „Натура 
2000“. Поради това, тъй като изглежда, че не е било взето решение за издаване на 
разрешително, няма основа, върху която да се установи евентуално нарушение на 
правото на ЕС в областта на околната среда.

Поради това, като се има предвид, че планът за изграждане на туристически и спортен 
център в Priekulė все още не е осъществен, и че по отношение на изграждането на 
понтонния док в Priekulė в рамките на обекта в долината на Minija, наличната 
информация не показва излагане на опасност на целите на Директивата за 
местообитанията, Комисията не е в състояние да продължи разглеждането на този 
въпрос. Жалбоподателят е информиран за това с писмо от 10 октомври 2008 г. и не е 
дал отговор.

                                               
1 OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7-50.
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