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Tema: Peticija Nr. 0262/2007. Pateikė Dalia Zagnoj (lietuvė) dėl Phare 2002
finansuojamo infrastruktūros projekto Natura 2000 teritorijoje

1. Peticijos santrauka 

Peticiją pateikusi Dalia Zagnoj piktinasi į tarpvalstybinį Baltijos šalių bendradarbiavimą 
įtrauktu ir aplinkai žalą darančiu uosto infrastruktūros projektu (trys upės prieplaukos), kuris
finansuojamas pagal Phare 2002 programą ir kuris bus įgyvendinamas Natura 2000
saugojamojoje teritorijoje. Peticijoje teigiama, kad Bendrijos lėšos neturi būti naudojamos 
projektams, kurie neužtikrina gyvūnų rūšių apsaugos, kurią turėtų užtikrinti Natura 2000
programa; be to, prieš įgyvendinant bet kokį projektą, turi būti įvertintas jo poveikis aplinkai; 
todėl projektai taip pat turėtų atitikti miesto planavimo potvarkius, o regiono valdžios 
institucijos turėjo suteikti užtektinai informacijos žemės savininkams, kuriuos paveiktų 
projekto įgyvendinimas. Tačiau šie žemės savininkai ne tik nebuvo informuoti, bet jiems taip 
pat nebuvo leista susipažinti su dokumentais ir žemėlapiais. Šis 2005 m. liepos 7 d. 
patvirtintas projektas iškilo į viešumą atsitiktinai, kai 2006 m. rugsėjo mėn. visuomenė 
pradėjo diskusijas dėl kito projekto, kuriame buvo numatyta statyti turizmo ir sporto 
įrenginius toje pačioje saugojamojoje teritorijoje. Pastarasis projektas buvo laikinai 
sustabdytas, nors gali būti, kad jis bus atnaujintas ir neigiamai paveiks saugojamos zonos 
miško želdinimą ir vandens telkinių pusiausvyrą. Dėl šių priežasčių peticiją pateikusi Dalia 
Zagnoj ragina Sąjungą įsikišti; ji teigia, kad dėl anksčiau Lietuvos valstybės nuosavybėje
buvusios žemės kyla daug spėlionių.

2. Peticija priimta svarstymui 

2007 m. liepos 26 d. peticija priimta svarstymui. Komisijos paprašyta pateikti informacijos 
vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 punktu.
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3. Komisijos atsakymas gautas 2008 m. birželio 10 d.

Peticijoje teigiama, kad vietos ir regiono valdžios įstaigos Natura 2000 teritorijoje numatė 
diegti turizmo infrastruktūrą, kuri iš dalies bus finansuojama pagal Phare 2002 tarpvalstybinę 
bendradarbiavimo programą, skirtą Baltijos jūrai. Tarybos direktyvoje Nr. 79/409/EEB1 dėl 
laukinių paukščių apsaugos ši vietovė yra klasifikuojama kaip specialios apsaugos teritorija 
(vietovės kodas LTKLAB005). 

Kalbant tiksliau, peticiją pateikusi Dalia Zagnoj protestuoja prieš vietos ir regiono valdžios 
institucijų planus statyti tris prieplaukas, kurios numatytos Phare 2002 tarpvalstybinėje 
bendradarbiavimo programoje, skirtoje Baltijos jūrai (iš dalies finansuojama ES). Be to, 
Daliai Zagnoj susirūpinimą kelia tolesni planai statyti sporto ir turizmo infrastruktūrą 
naudojant ne ES lėšas toje pačioje Natura 2000 teritorijoje (LTKLAB005). Šiuose planuose 
numatoma atskirti 3,9 hektarus Natura 2000 teritorijos miško. Daliai Zagnoj taip pat 
susirūpinimą kelia tai, kad nebuvo tinkamai įvertinta tai, kokį poveikį šie planai darys 
Natura 2000 teritorijos apsaugos tikslams. Peticiją pateikusi Dalia Zagnoj taip pat mano, kad 
vietos ir regiono valdžios atstovai netinkamai ir neskaidriai informavo vietos gyventojus apie 
planus.

2007 m. pavasarį Dalia Zagnoj kreipėsi į Komisiją tuo pačiu klausimu, kuri išanalizavo bylą 
remdamasi jai suteikta informacija. Atrodo, kad kitą Natura 2000 vietovę, kuri Tarybos 
direktyvoje Nr. 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos2

(vietovės kodas LTSIU0012) klasifikuojama kaip Bendrijos svarbos teritorija, taip pat gali 
paveikti planai statyti prieplaukas. Šiuo metu Komisija laukia informacijos iš Lietuvos 
valdžios įstaigų.

ES svarbu tai, kad šioje byloje aptariama vietovė yra specialios apsaugos teritorija, įtraukta į 
Paukščių direktyvą, ir Bendrijos svarbos teritorija, įtraukta į Buveinių direktyvą. Taigi 
Komisijai aktualus planuojamos turizmo infrastruktūros poveikis gamtos apsaugai. 

Vietovių, kurios įtrauktos į Paukščių direktyvą kaip specialios apsaugos teritorijos arba į 
Buveinių direktyvą kaip Bendrijos svarbos teritorijos, apsaugos taisyklės nustatytos tos 
direktyvos 6 straipsnyje (ypač 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse). Be kita ko, šiose apsaugos 
nuostatose numatoma, kad planai (atskirai arba kartu su kitais planais), galintys daryti didelį 
poveikį Natura 2000, turi būti tinkamai įvertinti, o leidimai jiems turi būti išduodami tik pagal 
atitinkamas sąlygas. 

Jei peticijoje nurodyti infrastruktūros planai daro didelį poveikį Natura 2000 vietovei, kaip tai 
teigiama peticijoje, tuomet Lietuvos valdžios įstaigos atsako už tai, kad būtų laikomasi prieš 
tai nurodytų nuostatų. Tai taip pat taikytina vietos ir regionų valdžios įstaigoms, kurios turi 
teisę spręsti dėl planų ir išduoti jiems leidimus. Tai reiškia, kad valdžios įstaigos privalo 
užtikrinti, jog prieš išduodant leidimą planui, projektai yra gerai įvertinami, o leidimai 
išduodami tik tiems projektams, kurie nedarys poveikio atitinkamai vietovei.

Iš informacijos, kurią Komisija gavo iš peticiją pateikusios Dalios Zagnoj, matyti, kad gali 
                                               
1 OL L 103, 1979.4. 25, psl. 1–18.
2 OL L 206, 1992 7 22, p. 7–50.
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kilti problemų dėl Buveinių direktyvos reikalavimų laikymosi. 
Dalios Zagnoj peticijoje pateiktoje informacijoje teigiama, kad požiūris į turizmo 
infrastruktūros planus galėjo būti pažeidęs Bendrijos teisę. 

2007 m. gruodžio 4 d. Komisija pareikalavo Lietuvos valdžios įstaigų pateikti paaiškinimą, 
kaip buvo laikomasi Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų dėl 
Natura 2000 teritorijos apsaugos. Šiuo metu gautas Lietuvos valdžios įstaigų atsakymas. 
Svarstomi Lietuvos valdžios įstaigų patekti paaiškinimai. Komisija praneš Peticijų komitetui 
apie šio svarstymo rezultatus.

4. Papildomas Komisijos atsakymas gautas 2009 m. kovo 20 d.

2008 m. birželio 10 d. komunikate Komisija nurodė, kad ji rašė Lietuvos valdžios 
institucijoms prašydama pateikti informacijos ir paaiškinimą dėl Buveinių direktyvos1 6 
straipsnio 3 dalies, 6 straipsnio 4 dalies ir 7 straipsnio taikymo, atsižvelgiant į Natura 2000
vietovės (vietovės kodas LTKLAB005) Minijos slėnyje apsaugą ir į planuojamas pontoninių
prieplaukų bei turizmo ir sporto centro statybas. Lietuvos valdžios institucijos pateikė 
atsakymą 2008 m. vasario 22 d. ir Komisija išnagrinėjo pateiktą informaciją.

Dėl pontoninių prieplaukų statybos, Lietuvos valdžios institucijos paaiškino, kad leidimas 
statyboms buvo išduotas atlikus tyrimą dėl būtinybės atlikti išsamų poveikio aplinkai 
vertinimą. Poveikis vietovei buvo įvertintas ir manoma, kad mažai tikėtina, jog vietovėje 
gyvenančioms paukščių ir žuvų rūšims bus daromas didelis poveikis. Projekto tikslas –
kontroliuoti lankytojų patekimą į Natura 2000 vietovę, siekiant apsaugoti labiau pažeidžiamas 
teritorijas nuo padėties pablogėjimo. Be to, leidime nurodytai veiklai taikoma daug griežtų 
sąlygų, kuriomis siekiama užtikrinti teritorijos apsaugą: draudimas keisti ir valyti upės dugną, 
sutvirtinti jos krantus, statyti pastatus, nesusijusius su rezervato įkūrimu, išskyrus vietas, 
nurodytas rezervato valdymo plane arba bendrojo planavimo dokumentuose. Nei skundą 
pateikusio asmens, nei Lietuvos institucijų pateiktoje informacijoje nėra duomenų, kurie leistų 
Komisijai daryti išvadą, kad pontoninės prieplaukos statyba minimoje vietovėje galėtų turėti 
neigiamą poveikį jos vientisumui.

Dėl plano toje pačioje vietoje statyti turizmo ir sporto centrą, Lietuvos valdžios institucijos
informavo Komisiją, kad plano rengimas dar nebaigtas ir kad kompetentingos institucijos, 
atsakingos už sprendimų dėl leidimo vykdyti pirmiau minėtą planą išdavimo priėmimą, buvo 
deramai informuotos apie procedūras, kurių reikia laikytis planų, galinčių turėti reikšmingą 
poveikį Natura 2000 vietovėms, atžvilgiu. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad sprendimas dėl 
leidimo išdavimo nebuvo priimtas, nėra pagrindo, kuriuo remiantis būtų nustatytas galimas 
ES aplinkos teisės pažeidimas.

Todėl, atsižvelgiant į tai, kad planas statyti turizmo ir sporto centrą Priekulėje dar 
neįvykdytas, taip pat į tai, kad, kalbant apie pontoninės prieplaukos statybą Priekulėje, 
Minijos slėnio teritorijoje, iš turimos informacijos negalima spręsti, kad buvo pažeisti
Buveinių direktyvos tikslai, Komisija negali toliau nagrinėti šio klausimo. Skundą 
                                               
1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7–50.
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pateikusiam asmeniui apie tai buvo pranešta 2008 m. spalio 10 d. laišku, į kurį atsakymo 
negauta.
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