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Θέμα: Αναφορά 0262/2007, της Dalia Zagnoj, λιθουανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
υλοποίηση έργου υποδομής χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα Phare 2002 
σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταδικάζει τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός έργου λιμενικής 
υποδομής (τρεις ποτάμιες αποβάθρες) στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας στην 
περιοχή της Βαλτικής, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Phare 2002 και 
πρόκειται να υλοποιηθεί σε μια προστατευόμενη φυσική περιοχή του δικτύου Natura 2000. 
Υποστηρίζει ότι η κοινοτική χρηματοδότηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για έργα τα 
οποία δεν συνάδουν με τη διατήρηση των ζωικών ειδών, στη διασφάλιση της οποίας 
αποσκοπεί το δίκτυο Natura 2000. Επίσης, πριν από την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου, 
πρέπει να διενεργείται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα έργα πρέπει ως εκ 
τούτου να συμμορφώνονται επίσης με τη νομοθεσία περί χωροταξίας, και οι περιφερειακές 
αρχές, στην προκειμένη περίπτωση, θα έπρεπε να είχαν ενημερώσει εγκαίρως τους ιδιοκτήτες 
γης που θίγονται από την υλοποίηση του έργου, από τους οποίους, εντούτοις, αντί να τους 
ενημερώσουν, απέκρυψαν τις σχετικές πληροφορίες και τους στέρησαν την πρόσβαση σε 
έγγραφα και χάρτες. Το εν λόγω έργο, το οποίο εγκρίθηκε στις 7 Ιουλίου 2005, 
γνωστοποιήθηκε τυχαία τον Σεπτέμβριο του 2006, κατά τη δημόσια συζήτηση σχετικά με 
άλλο έργο για τη δημιουργία τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων στην ίδια 
προστατευόμενη περιοχή. Το δεύτερο αυτό έργο έχει προφανώς διακοπεί επί του παρόντος, 
παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος να συνεχιστεί η εκτέλεσή του και ως εκ τούτου 
να επηρεαστεί δυσμενώς η δενδροφύτευση και η ισορροπία των υδάτων στην 
προστατευόμενη περιοχή. Για όλους αυτούς τους λόγους, η αναφέρουσα καλεί την Ένωση να 
παρέμβει· υποστηρίζει ότι πρώην κρατικές εκτάσεις στη Λιθουανία κατακερματίστηκαν 
σταδιακά από κερδοσκόπους.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Ιουλίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2008.

Σύμφωνα με την αναφορά, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στη δυτική Λιθουανία (κατά 
μήκος του ποταμού Minija και του κόλπου Kuršių) σχεδιάζουν την κατασκευή έργου 
υποδομής για τουριστικούς σκοπούς μέσα σε περιοχή του δικτύου Natura 2000, 
χρηματοδοτούμενου εν μέρει από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Phare 2002 
στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Η τοποθεσία έχει χαρακτηριστεί ζώνη ειδικής 
προστασίας βάσει της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών1 (κωδικός τόπου LTKLAB005). 

Πιο συγκεκριμένα, η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για τα σχέδια των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών να κατασκευάσουν τρεις αποβάθρες στο πλαίσιο του προγράμματος 
διασυνοριακής συνεργασίας PHARE 2002 στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας 
(συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ). Επιπλέον, η αναφέρουσα εκφράζει την ανησυχία της 
για περαιτέρω σχέδια κατασκευής έργων αθλητικής και τουριστικής υποδομής με κονδύλια 
εκτός ΕΕ μέσα στην ίδια περιοχή του δικτύου Natura 2000 (LTKLAB005). Το έργο αυτό 
περιλαμβάνει επίσης ένα σχέδιο αποψίλωσης 3,9 εκταρίων δάσους μέσα στον τόπο του 
δικτύου Natura 2000. Η αναφέρουσα εκφράζει ανησυχίες ότι τα σχέδια δεν έχουν υποβληθεί 
σε επαρκή εκτίμηση των επιπτώσεών τους στον τόπο Natura 2000, λαμβανομένων υπόψη των 
στόχων διατήρησής του. Συν τοις άλλοις, η αναφέρουσα θεωρεί ότι οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές δεν ενημέρωσαν τους κατοίκους της περιοχής με αρκούντως διαφανή 
τρόπο.

Η αναφέρουσα απέστειλε επιστολή στην Επιτροπή την άνοιξη του 2007 σχετικά με το ίδιο 
θέμα και η Επιτροπή προχώρησε σε ανάλυση της υπόθεσης βάσει των πληροφοριών που 
παρασχέθηκαν από την αναφέρουσα. Φαίνεται ότι μια άλλη περιοχή του δικτύου Natura 2000 
που έχει χαρακτηριστεί ως τόπος κοινοτικής σημασίας βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας2, (κωδικός τόπου LTSIU0012), ενδέχεται επίσης να επηρεαστεί από τα σχέδια 
κατασκευής αποβάθρας. Η Επιτροπή αναμένει προς το παρόν ενημέρωση από τις λιθουανικές 
αρχές.

Το ενδιαφέρον της ΕΕ στην προκειμένη περίπτωση έγκειται στο γεγονός ότι ο εν λόγω τόπος 
αποτελεί ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την οδηγία για τα άγρια πτηνά και 
τόπο κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους. Ως εκ τούτου, 
η Επιτροπή εστιάζει στις επιπτώσεις που θα επιφέρει στη διατήρηση της φύσης η προβλεπόμενη 
τουριστική υποδομή. 

Οι κανόνες για την προστασία των τόπων που έχουν χαρακτηριστεί ζώνες ειδικής προστασίας 
σύμφωνα με την οδηγία για τα άγρια πτηνά ή τόποι κοινοτικής σημασίας σύμφωνα με την 
οδηγία για τους οικοτόπους περιέχονται στο άρθρο 6 αυτής της οδηγίας (συγκεκριμένα στις 
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6). Οι εν λόγω διατάξεις περί προστασίας προβλέπουν, 

                                               
1 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1-18.
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7-50.
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μεταξύ άλλων, ότι οι επιπτώσεις των σχεδίων (είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα 
σχέδια), οι οποίες ενδεχομένως έχουν σοβαρό αντίκτυπο σε τόπο του δικτύου Natura 2000, 
πρέπει να εκτιμηθούν δεόντως και ότι τέτοια σχέδια μπορεί να εγκριθούν μόνο υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις. 

Εφόσον τα σχέδια τουριστικής υποδομής για τα οποία γίνεται λόγος στην αναφορά ενδέχεται 
να έχουν σοβαρό αντίκτυπο σε έναν τόπο του δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με τους 
ισχυρισμούς της αναφοράς, τότε αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων λιθουανικών αρχών να 
διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι προαναφερθείσες διατάξεις. Αυτό καλύπτει επίσης και τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές που έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν σχετικά με σχέδια ή 
να χορηγούν άδειες. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα διενεργείται 
μια άρτια εκτίμηση των έργων πριν εγκριθεί το σχέδιο και ότι τα έργα θα εγκρίνονται μόνο 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάψουν την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου 
πρόκειται.

Οι πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή από την αναφέρουσα καταδεικνύουν ότι ενδέχεται να 
υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τους 
οικοτόπους. 

Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναφέρουσα περιέχουν πληροφορίες που 
καταδεικνύουν ότι ενδέχεται να υπάρχει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά 
τα σχέδια τουριστικής υποδομής για τα οποία γίνεται λόγος στην αναφορά. 

Στις 4 Δεκεμβρίου 2007, η Επιτροπή ζήτησε εξηγήσεις από τις λιθουανικές αρχές για το κατά 
πόσο τηρούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 6 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους σε σχέση με την προστασία του τόπου του δικτύου Natura 2000. Εν τω μεταξύ, οι 
αρμόδιες λιθουανικές αρχές απάντησαν. Η αξιολόγηση των εξηγήσεων που παρασχέθηκαν 
από τις λιθουανικές αρχές βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Επιτροπή θα ενημερώσει την Επιτροπή 
Αναφορών σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Στην ανακοίνωσή της στις 10 Ιουνίου 2008, η Επιτροπή επεσήμανε ότι απέστειλε επιστολή 
στις λιθουανικές αρχές ζητώντας πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 6, παράγραφοι 3 και 4, και του άρθρου 7, της οδηγίας για τους 
οικοτόπους1 σχετικά με την προστασία του τόπου του δικτύου Natura 2000 (κωδικός τόπου
LTKLAB005) στην κοιλάδα Minija και τη σχεδιαζόμενη κατασκευή των πλωτών αποβάθρων 
καθώς και ενός τουριστικού και αθλητικού κέντρου. Οι λιθουανικές αρχές απάντησαν στις 22 
Φεβρουαρίου 2008 και η Επιτροπή εξέτασε τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν.

Σε ό,τι αφορά την κατασκευή των πλωτών αποβάθρων, οι λιθουανικές αρχές εξήγησαν ότι η 
άδεια για την κατασκευή δόθηκε ύστερα από αναλυτική εξέταση όσον αφορά την ανάγκη να 
διενεργηθεί πλήρης εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι επιπτώσεις στον τόπο 
εκτιμήθηκαν και θεωρήθηκε ότι πιθανότατα το έργο δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στα 
είδη ζώων ή πτηνών που διαβιούν στον τόπο. Το έργο έχει στόχο να ελέγχει την πρόσβαση 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7-50.
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των επισκεπτών στον τόπο του δικτύου Natura 2000, προκειμένου να αποτρέψει την 
υποβάθμιση των πιο ευαίσθητων περιοχών. Επιπλέον, μια σειρά από αυστηρούς όρους 
επιβάλλεται στις δραστηριότητες της άδειας για τη διασφάλιση της προστασίας της περιοχής: 
απαγορεύεται η αλλαγή και ο καθαρισμός της κοίτης του ποταμού, η ενίσχυση των 
αναχωμάτων του, η κατασκευή κτιρίων που δεν έχουν σχέση με τη δημιουργία του 
καταφυγίου, εκτός από εκείνα τα σημεία που επισημαίνονται στο σχέδιο διαχείρισης της 
προστατευόμενης περιοχής ή στα έγγραφα του γενικού χωροταξικού σχεδιασμού. Ούτε οι 
πληροφορίες που προσκόμισε ο καταγγέλλων ούτε εκείνες που παραλήφθηκαν από τις 
λιθουανικές αρχές περιέχουν στοιχεία που επιτρέπουν στην Επιτροπή να συμπεράνει ότι η 
κατασκευή μιας πλωτής αποβάθρας εντός του τόπου θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς 
την ακεραιότητά του. 

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο κατασκευής ενός τουριστικού και αθλητικού κέντρου εντός του ιδίου
τόπου, οι λιθουανικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν 
έχει ολοκληρωθεί ακόμα και ότι τα όργανα που είναι αρμόδια για τη λήψη των αποφάσεων
σχετικά με την έγκριση του προαναφερθέντος σχεδίου ενημερώθηκαν δεόντως για τις 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε ό,τι αφορά σχέδια που ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στους τόπους του δικτύου Natura 2000. Επομένως, δεδομένου ότι δεν 
φαίνεται να έχει ληφθεί κάποια απόφαση έγκρισης, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι έχει 
εντοπιστεί πιθανή παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κατασκευής ενός τουριστικού και αθλητικού 
κέντρου στο Priekulė δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί και ότι, σε ό,τι αφορά την κατασκευή της 
πλωτής αποβάθρας στο Priekulė εντός του τόπου της κοιλάδας Minija, οι διαθέσιμες 
πληροφορίες δεν δείχνουν να έχουν διακυβευθεί οι στόχοι της οδηγίας, η Επιτροπή δεν 
δύναται να δώσει συνέχεια στο ζήτημα. Ο καταγγέλλων ενημερώθηκε για τη συγκεκριμένη 
εξέλιξη εγγράφως στις 10 Οκτωβρίου του 2008 και δεν απάντησε. 
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