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Asia: Vetoomus nro 262/2007, Dalia Zagnoj, Liettuan kansalainen, 
Phare 2002 -ohjelmasta rahoitetusta infrastruktuurihankkeesta Natura 2000 
-verkoston puitteissa suojellulla alueella

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa Natura 2000 -verkoston puitteissa suojellulla alueella 
toteutettavan satamainfrastruktuurihankkeen (kolmen jokisataman rakentaminen) kielteisistä 
vaikutuksista ympäristöön. Kyseinen hanke toteutetaan Baltian alueen rajatylittävän 
yhteistyön nojalla ja sitä rahoitetaan Phare 2002 -ohjelmasta. Hän katsoo, että yhteisön 
rahoitusta ei pitäisi käyttää hankkeisiin, joissa ei noudateta Natura 2000 -verkoston puitteissa 
taattua eläinlajien suojelua. Lisäksi kaikista hankkeista olisi ensin tehtävä 
ympäristövaikutusten arviointi. Hankkeissa pitäisi näin ollen noudattaa kaupunkisuunnittelua 
koskevan lainsäädännön säännöksiä. Alueellisten viranomaisten olisi tässä tapauksessa pitänyt 
varoittaa asianmukaisesti niitä maanomistajia, joihin hankkeen toteuttaminen vaikuttaa. Heille 
ei kuitenkaan tiedotettu asiasta, eikä heille annettu oikeutta tutustua asiakirjoihin ja karttoihin. 
Kyseinen hanke hyväksyttiin 7. heinäkuuta 2005, mutta se tuli yleiseen tietoon sattumalta 
syyskuussa 2006, jolloin järjestettiin julkinen keskustelutilaisuus toisesta hankkeesta. Toisen 
hankkeen tavoitteena oli rakentaa matkailu- ja urheilualueita samalle suojellulle alueelle, 
mutta toistaiseksi hanke on nähtävästi keskeytetty. On kuitenkin vielä vaarana, että hanke 
käynnistetään uudelleen, mikä vaikuttaisi kielteisesti suojellun alueen metsittämiseen ja 
vesitasapainoon. Kaikista näistä syistä vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan unionia 
puuttumaan asiaan. Hän katsoo, että Liettuassa sijaitseva aiemmin valtion omistuksessa ollut 
maakaistale jaetaan vähitellen osiin keinottelutarkoituksessa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 26. heinäkuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 10. kesäkuuta 2008

Vetoomuksessa kerrotaan, että Länsi-Liettuan paikallisviranomaiset (Minija-joen ja Kuršiųn 
lahden alueella) suunnittelevat infrastruktuurin rakentamista matkailutarkoituksiin 
Natura 2000 -verkoston puitteissa suojellulla alueella ja että hanke rahoitetaan osittain 
Phare 2002 -ohjelman Itämeren raja-alueyhteistyöohjelmasta. Alue on luokiteltu erityiseksi 
erityissuojelualueeksi luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun neuvoston 
direktiivin 79/409/ETY1 nojalla (alueen koodi: LTKLAB005). 

Vetoomuksen esittäjä vastustaa paikallisviranomaisten ja alueellisten viranomaisten 
suunnitelmia, jotka koskevat kolmen jokisataman rakentamista Phare 2002 -ohjelman 
Itämeren raja-alueyhteistyöohjelman rahoituksella (osittain EU:n rahoituksella). Lisäksi 
vetoomuksen esittäjä on huolissaan muista suunnitelmista, jotka koskevat urheilu- ja 
matkailualueiden rakentamista muulla kuin EU:n rahoituksella samalle Natura 2000 
-verkostoon kuuluvalle alueelle (LTKLAB005). Kyseisen hankkeen yhteydessä on tarkoitus 
hakata metsää 3,9 hehtaarin kokoiselta alueelta, joka sijaitsee Natura 2000 -alueella. 
Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolensa siitä, että suunnitelmien vaikutuksia Natura 2000 
-alueeseen ei ole arvioitu asianmukaisesti siten, että alueen suojelutavoitteet otetaan 
huomioon. Lisäksi hän katsoo, että paikallisviranomaiset ja alueelliset viranomaiset eivät ole 
tiedottaneet asiasta paikallisille ihmisille avoimesti.

Vetoomuksen esittäjä otti komissioon yhteyttä samasta aiheesta keväällä 2007, ja komissio on 
tutkinut asiaa hänen toimittamien tietojen perusteella. Jokisataman rakentamista suunnitellaan 
ilmeisesti myös toiselle Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle alueelle (alueen koodi: 
LTSIU0012), joka on nimetty yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY2

nojalla. Komissio odottaa parhaillaan asiasta tietoja Liettuan viranomaisilta.

Asia kuuluu EU:n toimialaan, koska kyseinen alue on nimitetty lintudirektiivin nojalla 
erityiseksi erityissuojelualueeksi ja luontotyyppidirektiivin nojalla yhteisön tärkeänä 
pitämäksi alueeksi. Siksi komission painopisteenä asian käsittelyssä ovat suunnitellun 
matkailualueen luonnonsuojelulliset vaikutukset. 

Alueiden, jotka on nimitetty lintudirektiivin nojalla erityiseksi erityissuojelualueeksi ja 
luontotyyppidirektiivin nojalla yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi, suojelua koskevista 
säännöistä on säädetty direktiivin 6 artiklalla (erityisesti 6 artiklan 3 ja 4 kohta). Säännösten 
nojalla muun muassa sellaiset suunnitelmat, jotka saattavat vaikuttaa Natura 2000 -alueeseen 
merkittävästi (joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien kanssa), on arvioitava 
asianmukaisesti, ja tällaiset suunnitelmat voidaan hyväksyä ainoastaan tietyin ehdoin. 

Mikäli vetoomuksessa esille tuodut matkailualuetta koskevat suunnitelmat todennäköisesti 
vaikuttavat Natura 2000 -alueeseen merkittävästi, kuten vetoomuksen esittäjä väittää, Liettuan 

                                               
1 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1–18
2 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
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toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että yllämainittuja säännöksiä noudatetaan. 
Tämä koskee myös niitä paikallisviranomaisia tai alueellisia viranomaisia, jotka päättävät 
suunnitelmista tai myöntävät lupia. Viranomaisten on siis varmistettava, että hankkeista 
suoritetaan asianmukainen arviointi ennen suunnitelman hyväksymistä ja että hankkeet 
hyväksytään ainoastaan sillä ehdolla, että ne eivät vaikuta kyseisen alueen 
koskemattomuuteen.

Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen perusteella komissio voi todeta, että 
luontotyyppidirektiivin vaatimuksia on saatettu jättää noudattamatta. 
Vetoomus sisältää sellaisia tietoja, joista käy ilmi, että vetoomuksessa esitettyjen 
matkailualuetta koskevien suunnitelmien yhteydessä on saatettu rikkoa yhteisön 
lainsäädäntöä. 

Komissio pyysi 4. joulukuuta 2007 Liettuan viranomaisilta selvitystä luontotyyppidirektiivin 
6 artiklan 3 ja 4 kohdan säännösten noudattamisesta Natura 2000 -alueen suojelun yhteydessä. 
Toimivaltaisilta Liettuan viranomaisilta on saatu vastaus, ja viranomaisten antamien 
selvitysten arviointi on käynnissä. Komissio ilmoittaa vetoomusvaliokunnalle arvioinnin 
tuloksista.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Komissio toteaa 10. kesäkuuta 2008 antamassaan tiedonannossa, että se on pyytänyt Liettuan 
viranomaisilta kirjeitse tietoja ja selvennystä luontotyyppidirektiivin1 6 artiklan 3 kohdan, 
6 artiklan 4 kohdan ja 7 artiklan vaatimusten soveltamisesta Minijan laaksossa sijaitsevan 
Natura 2000 -alueen (aluekoodi: LTKLAB005) suojelun sekä ponttonisatamia ja matkailu- ja 
urheilukeskusta koskevien rakennushankkeiden osalta. Liettuan viranomaiset vastasivat 
22. helmikuuta 2008, ja komissio tutki heidän toimittamansa tiedot.

Liettuan viranomaiset selittivät, että ponttonisatamien rakennuslupa oli myönnetty sen 
jälkeen, kun ensin oli tutkittu, onko tarvetta suorittaa alueella täydellinen 
ympäristövaikutusten arviointi. Hankkeen vaikutukset alueella on arvioitu ja todettu, ettei 
hankkeella todennäköisesti ole merkittäviä vaikutuksia alueen lintu- tai kalalajeihin. 
Hankkeessa pyritään rajoittamaan kävijöiden määrää Natura 2000 -alueella, jotta herkimpiä 
alueita voidaan suojella huonontumiselta. Lisäksi rakennuslupaan on liitetty useita tiukkoja 
ehtoja alueen suojelun varmistamiseksi: ehdoissa kielletään joen uoman muuttaminen tai 
puhdistaminen, joen rantojen vahvistaminen sekä sellaisten rakennusten rakentaminen, jotka 
eivät liity suojelualueen perustamiseen, paitsi sellaisiin paikkoihin, jotka on mainittu 
suojelualuetta koskevissa käyttösuunnitelmissa tai yleisissä suunnitteluasiakirjoissa. 
Vetoomuksen esittäjän ja Liettuan viranomaisten toimittamista tiedoista ei käy ilmi sellaisia 
seikkoja, joiden perusteella komissio voisi tehdä johtopäätöksen, että ponttonisataman 
rakentaminen alueelle vaikuttaa kyseisen alueen koskemattomuuteen. 

Samalle alueelle suunnitellun matkailu- ja urheilukeskuksen rakennushankkeen osalta 
Liettuan viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että suunnitteluvaihe on vielä kesken ja että 
edellä mainittua suunnitelmaa koskevan luvan myöntämisestä vastaaville toimivaltaisille 

                                               
1 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
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toimielimille on tiedotettu asianmukaisesti niistä menettelyistä, joita on noudatettava 
sellaisten suunnitelmien hyväksymisessä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi Natura 2000 
-alueisiin. Näin ollen, koska hyväksymispäätöstä ei ole tehty, ei myöskään voida todeta, että 
EU:n ympäristölainsäädäntöä olisi mahdollisesti rikottu. 

Näin ollen, kun otetaan huomioon, ettei Priekulėn matkailu- ja urheilukeskuksen 
rakennussuunnitelmaa ole vielä toteutettu ja etteivät Minijan laaksoon Priekulėen 
rakennettavaa ponttonisatamaa koskevat käytettävissä olevat tiedot osoita, että 
luontotyyppidirektiivin tavoitteita olisi vaarannettu, komissio ei voi jatkaa asian käsittelyä. 
Vetoomuksen esittäjälle ilmoitettiin asiasta 10. lokakuuta 2008 päivätyssä kirjeessä, johon 
hän ei vastannut. 
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