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Temats: Lūgumraksts Nr. 0262/2007, ko iesniedza Lietuvas valstspiederīgā Dalia Zagnoj, 
pret Phare 2002 finansētu infrastruktūras projektu Natura 2000 aizsargātā 
teritorijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja nosoda kaitīgo ekoloģisko ietekmi, kāda ir Natura 2000 aizsargātā
dabas teritorijā īstenotajam ostas infrastruktūras projektam (trīs upju doki) saistībā ar 
Phare 2002 programmas finansēto pārrobežu sadarbību Baltijā. Viņa apgalvo, ka Kopienas 
finansējumu nedrīkst izmantot projektiem, kas nav savienojami ar dzīvnieku sugu aizsardzību, 
ko paredz garantēt Natura 2000; turklāt pirms jebkura projekta īstenošanas jānovērtē tā 
ekoloģiskā ietekme; tādēļ projektiem vajadzētu atbilst pilsētplānošanas tiesību aktiem, un šajā 
gadījumā reģionālajām varas iestādēm bija pietiekami jāinformē projekta skartie zemes 
īpašnieki, kuri tā vietā, lai saņemtu informāciju, tika turēti neziņā un kuriem bija liegta 
piekļuve dokumentiem un kartēm. Par minēto projektu, kuru apstiprināja 2005. gada 7. jūlijā, 
kļuva zināms nejauši 2006. gada septembrī, kad notika sabiedriskā apspriešana par citu 
projektu — tūrisma un sporta objektu izveidi šajā pašā aizsargājamajā teritorijā; šis pēdējais 
projekts acīmredzot pašlaik ir apturēts, kaut gan vēl joprojām pastāv draudi, ka to varētu 
pārskatīt un tādējādi tas varētu kaitēt aizsargātās teritorijas apmežošanai un ūdens līdzsvaram. 
Šo iemeslu dēļ lūgumraksta iesniedzēja aicina Eiropas Savienību iejaukties; viņa apgalvo, ka 
iepriekš valstij piederošā zeme Lietuvā pakāpeniski tiek spekulatīvi sadalīta.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 26. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā
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„No lūgumraksta izriet, ka Rietumlietuvas (gar Minijas upi un Kuršu līci) vietējās un 
reģionālās varas iestādes plāno veidot infrastruktūru tūrisma vajadzībām Natura 2000
teritorijā un šo ieceri finansē Phare 2002 Pārrobežu sadarbības programma Baltijas jūras 
reģionā. Konkrētā teritorija ir klasificējama kā īpaša aizsargājamā teritorija saskaņā ar 
Padomes Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību1 (teritorijas kods 
LTKLAB005). 

Precīzāk, lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret vietējo un reģionālo varas iestāžu nodomu 
uzcelt trīs dokus saistībā ar Phare 2002 finansēto Pārrobežu sadarbības programmu Baltijas 
jūras reģionā (līdzfinansē ES). Turklāt lūgumraksta iesniedzējs uztraucas par turpmākajiem 
plāniem izveidot šajā pašā Natura 2000 teritorijā (LTKLAB005) sporta un tūrisma 
infrastruktūru, izmantojot citus ES fondus. Šī iecere ietvertu arī 3,9 ha lielas meža platības 
izciršanu Natura 2000 teritorijā. Lūgumraksta iesniedzējs pievērš uzmanību tam, ka nav 
atbilstoši novērtēta šo plānu ietekme uz Natura 2000 teritoriju, ievērojot teritorijas 
aizsardzības mērķus. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka vietējās un reģionālās varas 
iestādes nav pietiekami atklāti informējušas vietējos iedzīvotājus.

2007. gada pavasarī lūgumraksta iesniedzējs sazinājās ar Komisiju šīs pašas tēmas sakarā, un 
Komisija gadījumu ir analizējusi, pamatojoties uz viņa iesniegto informāciju. Šķiet, ka, 
īstenojot doku būvniecības plānu, varētu tikt ietekmēta arī cita Natura 2000 teritorija, kura 
uzskatāma par Kopienā nozīmīgu teritoriju saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/43/EEK par 
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību2 (teritorijas kods LTSIU0012). 
Pašreiz Komisija gaida informāciju no Lietuvas valsts iestādēm.

ES intereses šajā gadījumā ir saistītas ar to, ka minētā teritorija ir īpaši aizsargājamā teritorija 
(ĪAT) saskaņā ar Putnu direktīvu un Kopienā nozīmīga teritorija (KNT) saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu. Tāpēc Komisija galveno uzmanību pievērš plānotās tūrisma infrastruktūras ietekmei 
uz dabas aizsardzību.

Attiecībā uz to teritoriju aizsardzību, kuras ir noteiktas kā īpaši aizsargājamās teritorijas 
saskaņā ar Putnu direktīvu vai kā Kopienā nozīmīgas teritorijas saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, 
ir izstrādāti noteikumi šīs direktīvas 6. pantā (jo īpaši 6. panta 3. un 4. punktā). Šajos 
aizsardzības pasākumos, cita starpā, ir paredzēts, ka ir pienācīgi jāizvērtē to plānu (atsevišķi 
vai saistībā ar citiem plāniem) ietekme, kuri varētu būtiski ietekmēt Natura 2000 teritoriju, un 
ka šādus plānus drīkst apstiprināt tikai noteiktos apstākļos.

Ja lūgumrakstā minētie tūrisma infrastruktūras plāni varētu būtiski ietekmēt Natura 2000
teritoriju, kā apgalvo lūgumraksta iesniedzējs, tad kompetentā Lietuvas valsts iestāde ir 
atbildīga par to, lai iepriekš minētie noteikumi tiktu ievēroti. Tas ietver arī tās vietējās un 
reģionālās varas iestādes, kurām ir tiesības pieņemt lēmumu attiecībā uz šiem plāniem vai 
izdot atļaujas. Tas nozīmē, ka varas iestādēm jānodrošina, ka pirms projektu apstiprināšanas 
tie tiek rūpīgi novērtēti un ka projekti tiek apstiprināti tikai tad, ja tie neizjauc attiecīgās 
teritorijas viengabalainību.

Informācija, kuru Komisija ir saņēmusi no lūgumraksta iesniedzēja, liecina, ka varētu rasties 
                                               
1 OV L 103, 25.4.1979., 1.–18. lpp.
2 OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
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problēmas ievērot prasības, kas noteiktas Dzīvotņu direktīvā.
Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija ietver informāciju, kas liecina, ka, īstenojot 
lūgumrakstā minētos tūrisma infrastruktūras plānus, varētu tikt pārkāpti Kopienas tiesību akti.

2007. gada 4. decembrī Komisija pieprasīja Lietuvas valsts iestādēm paskaidrot, kā attiecībā 
uz Natura 2000 teritoriju tiek izpildītas prasības, kas noteiktas Dzīvotņu direktīvas 6. panta 
3. un 4. punktā. Pa šo laiku kompetentā Lietuvas iestāde sniedza atbildi. Tiek izvērtēti 
paskaidrojumi, kurus iesniedza Lietuvas valsts iestāde. Komisija informēs Lūgumrakstu 
komiteju par izmeklēšanas rezultātiem.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Savā 2008. gada 10. jūnija atbildē Komisija norādīja, ka ir vērsusies pie Lietuvas varas 
iestādēm ar lūgumu sniegt informāciju un paskaidrojumus par Direktīvas par dzīvotņu 
aizsardzību1 6. panta 3. daļā, 6. panta 4. daļā un 7. pantā minēto prasību piemērošanu saistībā 
ar Natura 2000 teritorijas (teritorijas kods LTKLAB005) aizsardzību Minijas ielejā un 
plānotās pontonpiestātnes celtniecību, kā arī tūrisma un sporta centra celtniecību. 2008. gada 
22. februārī Lietuvas varas iestādes sniedza atbildi, un Komisija izvērtēja sniegto informāciju.

Attiecībā uz pontonpiestātnes celtniecību Lietuvas varas iestādes paskaidroja, ka būvniecības 
atļauja tika sniegta pēc skrīninga procedūras par pilnu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu. 
Tika novērtēta ietekme uz teritoriju un atzīts, ka tā neradīs būtisku ietekmi uz šajā teritorijā 
mītošajām putnu un zivju sugām. Projekta mērķis ir kontrolēt apmeklētāju piekļuvi 
Natura 2000 teritorijai, lai jutīgākās zonas pasargātu no degradācijas. Turklāt, lai nodrošinātu 
zonas aizsardzību, atļautās darbības ir papildinātas ar stingriem nosacījumiem: aizliegumu 
mainīt un tīrīt upes gultni, stiprināt tās krastus, celt tādas ēkas, kas nav saistītas ar rezervāta 
izveidi, izņemot tajās vietās, kuras norādītas rezervāta apsaimniekošanas plānā vai vispārējās 
plānošanas dokumentos. Ne no lūgumraksta iesniedzējas, ne arī no Lietuvas iestāžu sniegtās 
informācijas Komisijai nevar secināt, ka pontonpiestātnes būvniecība varētu atstāt nelabvēlīgu 
ietekmi uz šīs teritorijas viengabalainību. 

Kas attiecas uz plānu būvēt tūrisma un sporta centru šajā teritorijā, Lietuvas iestādes 
informēja Komisiju, ka plānošana vēl nav pabeigta un ka kompetentās iestādes, kas atbildīgas 
par lēmuma par minētā plāna celtniecības atļaujas pieņemšanu, zina par tām procedūrām, kas 
jāveic saistībā ar plāniem, kas var nopietni ietekmēt Natura 2000 teritorijas. Tāpēc, ņemot 
vērā, ka lēmums par atļauju vēl nav pieņemts, nav pamata konstatēt iespējamu ES vides 
tiesību aktu pārkāpumu.

Tā kā tūrisma un sporta centra būvniecības plāns Priekules pilsētā vēl nav līdz galam 
izstrādāts un pieejamā informācija attiecībā uz pontonpiestātnes celtniecību Minijas ielejas 
teritorijā Priekules pilsētā nenorāda uz to, ka Direktīva par dzīvotņu aizsardzību būtu 
apdraudēta, Komisija nevar turpināt izskatīt šo lietu. 2008. gada 10. oktobrī lūgumraksta 
iesniedzējai tika sniegta atbilde, bet viņa uz to neatbildēja.”

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992., 7. – 50. lpp.
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