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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Dalia Zagnoj, litván állampolgár által benyújtott 0262/2007. számú petíció egy, 
a Phare 2002 program keretében támogatott Natura 2000 infrastruktúraprojekt 
ellenzéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja annak a Phare 2002 program által finanszírozott, a határokon 
átívelő balti együttműködés keretein belül végrehajtott kikötői infrastruktúraprojektnek 
(három folyami kikötő) a környezetre gyakorolt káros hatásait, amelyet egy Natura 2000 
természetvédelmi területen kívánnak megvalósítani. A petíció benyújtója szerint nem szabad 
közösségi finanszírozást felhasználni olyan projektek esetében, amelyek nem 
összeegyeztethetők azzal az állatvédelmi politikával, amelyet a Natura 2000 hivatott 
biztosítani. Továbbá mielőtt egy projekt megvalósulnia, környezeti hatásvizsgálatot kell 
végezni, a projekteknek tehát összhangban kell lenniük a városrendezésre vonatkozó 
jogszabályokkal is. Ebben az esetben tehát a regionális hatóságoknak tájékoztatniuk kellett 
volna a projekt által érintett földtulajdonosokat, ezzel szemben azok megtagadták az 
információszolgáltatást és a dokumentumokhoz és térképekhez való hozzáférést. A szóban 
forgó projekt, amelyet 2005. július 7-én fogadtak el, véletlenül került napvilágra 2006 
szeptemberében, amikor nyilvános vitát tartottak egy ugyanezen természetvédelmi területen 
építendő másik, turista- és sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos projektről. Ez utóbbi 
projektet egy időre látszólag leállították, habár fennáll a veszélye annak, hogy újra elindítják, 
veszélyeztetve ezzel a védett területen folytatott erdőtelepítést és a vízegyensúlyt. Mindezen 
okokból a petíció benyújtója az Unió intézkedését kéri, és azt állítja, hogy az előzőleg állami 
tulajdonban lévő litván föld fokozatosan spekuláció áldozatává válik, és felosztásra kerül.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. július 26. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. június 10.

A petíció benyújtója szerint a nyugat-litvániai (a Minija folyó és a Kuršių öböl menti) helyi és 
regionális hatóságok idegenforgalmi létesítmények építését tervezik egy olyan Natura 2000 
területen, amelyet részben a 2002. évi, határokon átnyúló balti együttműködésről szóló 
PHARE programból finanszíroznának. A területet a vadon élő madarak védelméről szóló 
79/409/EGK irányelv1 értelmében különleges madárvédelmi területnek nyilvánították 
(területkód: LTKLAB005.). 

Pontosabban, a petíció benyújtója a helyi és regionális hatóságok azon tervei ellen tiltakozik, 
hogy a három kikötőt a 2002. évi, határokon átnyúló balti együttműködésről szóló PHARE 
program keretében építsék meg (az EU társfinanszírozásával). Ezen felül a petíció benyújtója 
aggodalmát fejezte ki az ugyanezen Natura 2000 területen (LTKLAB005) nem uniós 
forrásokból tervezett további sport- és idegenforgalmi létesítményekkel kapcsolatban is. Ez 
utóbbi egyúttal egy 3,9 hektárnyi, Natura 2000 területen elhelyezkedő erdő kivágására 
vonatkozó terveket is tartalmaz. A petíció benyújtója aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a 
tervek előkészítésekor nem végezték el azokat a megfelelő hatásvizsgálatokat, amelyek a 
megóvási célkitűzések fényében a terveknek a Natura 2000 területre gyakorolt hatásait 
vizsgálták volna. A petíció benyújtója emellett úgy véli, hogy a helyi és regionális hatóságok 
nem tájékoztatták a helyi lakosokat kellően átlátható módon.

A petíció benyújtója ez ügyben 2007 tavaszán lépett kapcsolatba a Bizottsággal, és a 
Bizottság az ügyet az általa biztosított információk alapján vizsgálta meg. Úgy tűnik, hogy 
más, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 
92/43/EGK irányelv2 értelmében közösségi jelentőségű területnek nyilvánított Natura 2000 
területre (területkód: LTSIU0012) is hatással lehetnek a kikötőépítésről szóló tervek. A 
Bizottság jelenleg a litván hatóságok tájékoztatására vár.

Az EU azért érintett ebben az ügyben, mert a szóban forgó terület a madárvédelmi irányelv 
értelmében különleges madárvédelmi területnek (KMT), az élőhelyvédelmi irányelv 
értelmében pedig közösségi jelentőségű területnek minősül. Ezért a Bizottság a tervezett 
idegenforgalmi létesítmények természetvédelmi vonatkozású szempontjaira összpontosít. 

A madárvédelmi irányelv értelmében különleges madárvédelmi területnek vagy az 
élőhelyvédelmi irányelv értelmében közösségi jelentőségű területnek nyilvánított területek 
védelmére vonatkozó szabályokat az irányelv 6. cikke (különösen 6. cikkének (3) és (4) 
bekezdése) tartalmazza. E rendelkezések szerint gondoskodni kell arról, hogy alaposan fel 
legyenek mérve azon tervek következményei, amelyek (akár önmagukban vagy más tervekkel 
együttesen) jelentős hatást gyakorolhatnak a Natura 2000 területekre, és ilyen terveket csak 
bizonyos feltételek megléte esetén lehet engedélyeztetni. 

                                               
1 HL L 103., 1979. 4. 25, 1–18. o.
2 HL L 206., 1979. 7. 22, 7–50. o.
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Ha a petícióban szereplő létesítmények tervei tényleg olyan mértékű hatást gyakorolhatnak 
egy Natura 2000 területre, mint ahogyan azt a petíció benyújtója állítja, akkor az illetékes 
litván hatóságok feladata biztosítani azt, hogy a fenti rendelkezéseket figyelembe vegyék. Ide
értendők azok a helyi és regionális hatóságok is, amelyek a tervekről dönteni jogosultak, vagy 
engedélyeket adhatnak ki. Ez azt jelenti, hogy a hatóságoknak kell biztosítani azt, hogy a 
tervek engedélyeztetését megelőzően megtörtént a projekt megfelelő hatásvizsgálata, és hogy 
a projekteket kizárólag abban az esetben engedélyezhetik, ha azok nem befolyásolják 
hátrányosan a szóban forgó terület épségét.

A petíció benyújtója által a Bizottsághoz benyújtott információk azt jelzik, hogy aggályos 
lehet az élőhelyvédelmi irányelvben foglalt követelmények betartása. 
A petíció benyújtója által adott tájékoztatás arra utal, hogy a petícióban említett 
idegenforgalmi létesítmények terveivel összefüggésben esetlegesen megsértették a közösségi 
jogszabályokat. 

2007. december 4-én a Bizottság azzal kapcsolatban kért magyarázatot a litván hatóságoktól, 
hogy az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) és (4) bekezdésében foglalt követelményeket 
a Natura 2000 terület védelmével összefüggésben miként teljesítették. Időközben az illetékes 
litván hatóságok válaszoltak a megkeresésre. A litván hatóságok által adott válaszok elemzése 
folyamatban van. A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a szóban forgó 
vizsgálat eredményeiről.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. március 20.

2008. június 10-i közleményében a Bizottság kifejtette, hogy levelet intézett a litván 
hatóságokhoz, amelyben a Minija-völgyben fekvő Natura 2000 terület (területkód: 
LTKLAB005) védelmével, valamint az úszódokkok és az idegenforgalmi és sportközpont 
megépítésével összefüggésben az élőhelyvédelmi irányelv1 6. cikkének (3) és (4) 
bekezdésében és 7. cikkében foglalt követelmények alkalmazásával kapcsolatban kért 
tájékoztatást és pontosítást. A litván hatóságok 2008. február 22-én válaszoltak, a Bizottság 
pedig megvizsgálta a rendelkezésre bocsátott információkat.

Az úszódokkok megépítését illetően a litván hatóságok kifejtették, hogy az építési 
munkálatok engedélyezésére azt követően került sor, hogy átvilágítást végeztek annak 
megállapítása érdekében, hogy szükség van-e teljes körű környezeti hatásvizsgálat 
elvégzésére. Felmérték a területre gyakorolt hatásokat, és úgy ítélték meg, hogy a projekt 
várhatóan nem gyakorol jelentős hatást a területen előforduló madár- és halfajokra. A projekt 
célja ellenőrizni a látogatók Natura 2000 területre történő belépését annak érdekében, hogy az 
érzékenyebb területeket megóvják az állapotromlástól. Ezen felül az engedélyezési eljáráshoz 
számos szigorú feltétel is társul a terület védelmének biztosítása érdekében: a folyómeder 
megváltoztatásának és kitisztításának, a folyópart megerősítésének és a védett terület 
kialakításához nem kapcsolódó épületek építésének tilalma, azon helyek kivételével, amelyek 
szerepelnek a védett terület igazgatási tervében vagy az általános tervezési 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
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dokumentumokban. Sem a panaszos által, sem pedig a litván hatóságok által szolgáltatott 
információk nem tartalmaznak olyan elemeket, amelyek alapján a Bizottság arra a 
következtetésre juthatna, hogy egy úszódokk megépítése a területen kedvezőtlenül 
befolyásolná a terület épségét. 

Ami ugyanazon területen belül egy idegenforgalmi és sportközpont megépítésére irányuló 
terveket illeti, a litván hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a tervezés szakasza 
még nem zárult le, és a fent említett terv engedélyezésével kapcsolatos határozatok 
meghozataláért felelős illetékes intézményeket megfelelően tájékoztatták a Natura 2000 
területekre esetlegesen jelentős hatást gyakorló tervekkel összefüggésben követendő 
eljárásokról. Következésképpen, mivel úgy tűnik, hogy egyelőre nem született engedélyezési 
határozat, nem áll rendelkezésre olyan tényező, amely alapján megállapítható a közösségi 
környezetvédelmi jogszabályok esetleges megsértése.

Következésképpen, tekintettel arra, hogy a Priekulėben létesítendő idegenforgalmi és 
sportközpont megépítésére irányuló tervek egyelőre nem valósultak meg, valamint arra, hogy 
Priekulėben a Minija-völgyben fekvő területen megépítendő úszódokkal összefüggésben 
rendelkezésre álló információk nem arról tanúskodnak, hogy az élőhelyvédelmi irányelv 
célkitűzései veszélyben forognak, a Bizottságnak nem áll módjában tovább vizsgálni az ügyet. 
A panaszost erről egy 2008. október 10-én kelt levélben tájékoztatták, amelyre nem érkezett 
válasz. 
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