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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0262/2007 af Dalia Zagnoj, litauisk statsborger, om Phare 2000-
finasieret infrastrukturprojekt i et beskyttet område under Natura 2000

1. Sammendrag

Andrageren fordømmer de skadelige miljømæssige virkninger af et havneinfrastrukturprojekt 
(tre flodhavne) inden for rammerne af det grænseoverskridende Østersøsamarbejde, der 
finansieres under Phare 2002-programmet, som gennemføres i et beskyttet områder under 
Natura 2000. Andrageren fastholder, at fællesskabsfinansieringen ikke bør anvendes til 
projekter, som er uforenelige med bevarelsen af dyrearter, som Natura 2000 har til hensigt at 
sikre; før et projekt gennemføres, skal der endvidere foretages en miljøkonsekvensvurdering; 
projekterne skal derfor også opfylde byplanlægningslovgivningen, og de regionale 
myndigheder skal i denne forbindelse give de berørte jordbesiddere tilstrækkelig varsel i 
forbindelse med projektets gennemførelse. De blev imidlertid ikke oplyst derom, men blev i 
stedet holdt udenfor og nægtet adgang til dokumenter og kort. Det pågældende projekt, som 
blev vedtaget den 7. juli 2005, blev almindeligt kendt ved et tilfælde i september 2006, da der 
fandt en offentlig debat sted om et andet projekt, som skulle oprette turist- og sportsaktiviteter 
i det samme beskyttede område; det sidstnævnte projekt er formentlig blevet henlagt indtil 
videre, selv om der fortsat er en risiko for, at projektet kan genoptages, og dermed kan det 
påvirke skovrejsningen og vandbalancen i det beskyttede område. Af disse grunde opfordrer 
andrageren Unionen til at gribe ind; han påstår, at et tidligere statsejet område i Litauen 
delvist er blevet påvirket på grund af spekulation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. juli 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2008.
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"Ifølge andragendet planlægger de lokale og regionale myndigheder i det vestlige Litauen at 
etablere infrastruktur (langs floden Minija-floden og Kursiu-bugten) til turistmæssige formål 
inden for et Natura 2000-område inden for rammerne af det grænseoverskridende 
Østersøsamarbejde, der delvist finansieres under Phare 2002-programmet. Området er 
klassificeret som et særligt beskyttet område i henhold til Rådets direktiv 79/409/EØF om 
beskyttelse af vilde fugle1 (områdekode LTKLAB005).

Andrageren klager mere præcist over de lokale og regionale myndigheders planer om at 
etablere tre havne inden for rammerne af det grænseoverskridende Østersøsamarbejde under 
Phare 2002-programmet (medfinansiering fra EU). Andrageren er endvidere bekymret over 
andre planer om at etablere infrastruktur til turist- og sportsaktiviteter finansieret af andre 
midler end EU's inden for samme Natura 2000-område (LTKLAB005). Sidstnævnte omfatter 
ligeledes en plan om at fjerne 3,9 ha skov inden for et område under Natura 2000. Andrageren 
udtrykker sin bekymring over, at planerne ikke har været omfattet af en behørig vurdering af 
deres indvirkning på Natura 2000-lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for 
denne. Andrageren mener endvidere ikke, at de lokale og regionale myndigheder har 
underrettet lokalbefolkningen på en tilstrækkelig gennemsigtig måde.

Andrageren kontaktede Kommissionen i foråret 2007 vedrørende samme emne, og 
Kommissionen har undersøgt sagen på grundlag af andragerens oplysninger. Det lader til, at 
et andet Natura 2000-område, som er udpeget som lokalitet af fællesskabsbetydning i henhold 
til Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter2

(områdekode LTSIU0012) måske også påvirkes af planerne om at oprette en havn. 
Kommissionen afventer i øjeblikket oplysninger fra de litauiske myndigheder.

EU's interesse i denne sag er knyttet til det faktum, at den pågældende lokalitet er et særligt 
beskyttet område (SBO) i henhold til fugledirektivet og en lokalitet af fællesskabsbetydning 
(LAF) i henhold til habitatdirektivet. Kommissionens opmærksomhed er derfor rettet mod den 
planlagte turismeinfrastrukturs indvirkning på naturbevarelsen.

Bestemmelserne for beskyttelse af områder, som er udpeget som et særligt beskyttet område i 
henhold til fugledirektivet eller en lokalitet af fællesskabsbetydning i henhold til 
habitatdirektivet, er fastsat i direktivets artikel 6 (navnlig i artikel 6, stk. 3, og artikel 6, stk. 
4). Disse beskyttelsesbestemmelser indebærer bl.a., at følgerne af planer (enten alene eller 
sammen med andre planer), der kan forventes at få betydelig indvirkning på et Natura 2000-
område skal vurderes behørigt, og at sådanne planer kun kan godkendes under visse 
betingelser.

Hvis infrastrukturplanerne for turisme, som er nævnt i andragendet, kan forventes at få 
betydelig indvirkning på en Natura 2000-lokalitet, som andrageren hævder, er det de 
kompetente litauiske myndigheders opgave at sikre, at ovennævnte bestemmelser overholdes. 
Dette omfatter også de lokale og regionale myndigheder, som har ret til at træffe afgørelse om 
planer eller give tilladelse dertil. Dette betyder, at myndighederne skal sikre, at der 
gennemføres en forsvarlig vurdering af projekterne, før der gives tilladelse til en plan, og at 
projekterne kun godkendes, når de ikke skader lokalitetens integritet.

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
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De oplysninger, som Kommissionen har modtaget fra andrageren, angiver, at der kan være 
problemer i forbindelse med habitatdirektivets bestemmelser.
De oplysninger, som andrageren har fremsendt, indeholder informationer, som angiver, at 
fællesskabslovgivningen kan være blevet overtrådt i forbindelse med de infrastrukturplaner 
for turisme, der henvises til i andragendet.

Den 4. december 2007 anmodede Kommissionen de litauiske myndigheder om en forklaring 
på, om bestemmelserne i habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, og 6, stk. 4, er overholdt i 
forbindelse med beskyttelsen af området under Natura 2000. I mellemtiden svarede de 
kompetente litauiske myndigheder. Kommissionen undersøger i øjeblikket forklaringerne fra 
de litauiske myndigheder. Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om 
resultaterne af denne forespørgsel."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.

"I sin meddelelse af 10. juni 2008 anførte Kommissionen, at den havde skrevet til de litauiske 
myndigheder for at bede om oplysninger og præcisering med hensyn til anvendelse af kravene 
i artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 4, og artikel 7 i habitatdirektivet1 i forbindelse med 
beskyttelsen af området under Natura 2000 (områdekode LTKLAB005) i Minijadalen og den 
planlagte opførelse af flodhavnene samt et turist- og sportscenter. De litauiske myndigheder 
svarede den 22. februar 2008, og Kommissionen undersøgte de indleverede oplysninger.

Med hensyn til opførelsen af flodhavnene forklarede de litauiske myndigheder, at 
byggetilladelsen var givet efter en screening for behovet for at foretage en fuldstændig 
vurdering af indvirkningen på miljøet. Indvirkningerne på området er blevet vurderet, og en 
stor indvirkning på fugle- og fiskearterne i området betragtes som usandsynlig. Projektet 
sigter mod at kontrollere besøgendes adgang til Natura 2000-området med henblik på at 
beskytte de mere sårbare steder mod nedbrydning. I øvrigt er en række strenge betingelser 
forbundet med udstedelse af tilladelser for at sikre beskyttelsen af området: forbud mod at 
ændre og rense flodlejet, styrke dets bredder og opføre bygninger uden sammenhæng med 
etablering af reservatet, undtagen for steder, som er angivet i forvaltningsplanen for reservatet 
eller de generelle planlægningsdokumenter. Hverken oplysningerne fra klageren eller fra de 
litauiske myndigheder indeholder elementer, der gør Kommissionen i stand til at konkludere, 
at opførelsen af en flodhavn i området kan være til skade for dets integritet. 

Med hensyn til planerne om at opføre et turist- og sportscenter på området meddelte de 
litauiske myndigheder Kommissionen, at planlægningen endnu ikke var afsluttet, og at de 
ansvarlige institutioner, der traf afgørelser om tilladelse til ovennævnte plan, var behørigt 
informeret om de procedurer, der skal følges i forbindelse med planer, som kan have 
væsentlig indvirkning på Natura 2000-lokaliteterne. Da der ikke er truffet nogen afgørelse om 
tilladelse, er der ikke grundlag for at påvise en eventuel overtrædelse af EU's miljølovgivning.

Da planerne om at bygge et turist- og sportscenter i Priekulė endnu ikke er gennemført, og de 
tilgængelige oplysninger om opførelse af flodhavnen i Priekulė i Minijadalen ikke indikerer, 
at målene med habitatdirektivet er bragt i fare, kan Kommissionen ikke foretage sig yderligere 
i denne sag. Andrageren blev informeret om dette i en skrivelse af 10. oktober 2008, som ikke 
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blev besvaret."
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