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Betreft: Verzoekschrift 0262/2007 ingediend door Dalia Zagnoj (Litouwse 
nationaliteit), tegen een door Phare 2002 gesubsidieerd infrastructuurproject 
in een beschermd gebied (Natura 2000)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener veroordeelt de schadelijke milieueffecten van een haveninfrastructuurproject (drie 
rivierhavens), gefinancierd in het kader van Phare 2002. Dit project, uitgevoerd in het kader 
van grensoverschrijdende Baltische samenwerking, zal in een beschermd gebied (Natura 
2000) worden uitgevoerd. Indiener stelt dat communautaire middelen niet moeten worden 
gebruikt voor projecten die in strijd zijn met het behoud van diersoorten dat het Natura 2000-
programma geacht wordt te garanderen. Voorts moet, voordat er enig project ten uitvoer 
wordt gebracht, een milieueffectbeoordeling worden uitgevoerd; projecten moeten derhalve 
ook voldoen aan de ruimtelijke ordeningsvoorschriften, en de regionale autoriteiten hadden in 
dit geval tijdig bericht moeten geven aan de landeigenaren die door de uitvoering van dit 
project worden getroffen. Maar in plaats van op de hoogte te worden gebracht, werden zij 
daarvan onkundig gelaten en kregen zij geen toegang tot documenten en kaarten. De plannen 
voor het betreffende project, dat op 7 juli 2005 werd goedgekeurd, lekten uit in september 
2006, toen er een openbare bespreking plaatsvond over een ander project inzake het opzetten 
van toeristische- en sportfaciliteiten in hetzelfde beschermde gebied. Blijkbaar is dit laatste 
project voorlopig stopgezet, hoewel nog steeds het gevaar bestaat dat het nieuw leven wordt 
ingeblazen en daardoor bebossing en waterevenwicht in het beschermde gebied nadelig zal 
worden beïnvloed. Om al deze redenen roept indiener de Unie op om tussenbeide te komen; 
hij beweert dat in Litouwen land dat voorheen staatseigendom was, geleidelijk door speculatie 
in kleinere stukken wordt opgedeeld.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 juli 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
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overeenkomstig artikel 192(4).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008.

Volgens het verzoekschrift zijn de lokale en regionale autoriteiten in het westen van Litouwen 
(langs de rivier de Minija en het Koerse Haf) van plan faciliteiten voor toeristische doeleinden 
aan te leggen binnen een Natura 2000-gebied dat gedeeltelijk gefinancierd is in het kader van 
het Phare-programma voor grensoverschrijdende samenwerking in de Baltische zee (2002). 
Het gebied is geclassificeerd als speciale beschermingszone zoals bedoeld in richtlijn 
79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand1 (gebiedscode LTKLAB005). 

Om preciezer te zijn maakt indiener bezwaar tegen plannen van de lokale en regionale 
autoriteiten om drie havens aan te leggen in het kader van het Phare-programma voor 
grensoverschrijdende samenwerking in de Baltische zee (2002) (mede gefinancierd door de 
EU). Daarnaast maakt indiener zich zorgen over verdere plannen om toeristische- en 
sportfaciliteiten aan te leggen met andere fondsen dan die van de EU in hetzelfde Natura 
2000-gebied (LTKLAB005). Hieronder valt ook het plan 3,9 ha bos te kappen in het Natura 
2000-gebied. Indiener maakt er bezwaar tegen dat de plannen niet onderworpen zijn aan een 
gepaste beoordeling van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied als het gaat om de 
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. Indiener is daarnaast van mening dat de lokale 
en regionale autoriteiten de lokale bevolking niet op voldoende transparante wijze heeft 
geïnformeerd.

Indiener nam in het voorjaar van 2007 over hetzelfde onderwerp contact op met de 
Commissie en deze heeft de zaak geanalyseerd aan de hand van de door hem verstrekte 
informatie. Blijkbaar hebben de plannen om een haven te bouwen mogelijk ook gevolgen 
voor een ander Natura 2000-gebied dat is aangewezen als een gebied van communautair 
belang op grond van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna2 (gebiedscode LTSIU0012). De Commissie is 
op dit moment in afwachting van informatie van de Litouwse autoriteiten.

Het belang van de EU in deze zaak heeft te maken met het feit dat het betreffende gebied een 
speciale beschermingszone is uit hoofde van de Vogelrichtlijn en een gebied van communautair 
belang uit hoofde van de Habitat-richtlijn. Om die reden richt de Commissie zich op de gevolgen 
voor het natuurbehoud van de geplande toeristenvoorzieningen. 

De regels voor de bescherming van gebieden die zijn aangewezen als speciale 
beschermingszones uit hoofde van de Vogelrichtlijn of als gebieden van communautair belang 
uit hoofde van de Habitat-richtlijn zijn vastgesteld in artikel 6 van deze richtlijn (met name in 
de artikelen 6.3 en 6.4). Deze beschermingsbepalingen voorzien er o.a. in dat de gevolgen van 
plannen die, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen, een significant effect kunnen 
hebben op een Natura 2000-gebied, naar behoren beoordeeld moeten worden en dat er voor 
deze plannen uitsluitend onder bepaalde omstandigheden toestemming mag worden verleend. 

Als de in het verzoekschrift genoemde plannen voor toeristenvoorzieningen waarschijnlijk 

                                               
1 PB L 103, 25.4.1979, blz. 1-18
2 PB L 206, 22.7.1992, blz. 7-50
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een aanzienlijk effect zullen hebben op een Natura 2000-gebied, zoals in het verzoekschrift 
wordt beweerd, dan is het de verantwoordelijkheid van de bevoegde Litouwse autoriteiten om 
ervoor te zorgen dat de hierboven genoemde bepalingen in acht worden genomen. Daaronder 
vallen ook de lokale en regionale autoriteiten die het recht hebben te beslissen over plannen of 
over het verlenen van vergunningen. Dit betekent dat de autoriteiten ervoor moeten zorgen dat 
er een deugdelijke beoordeling van het project wordt uitgevoerd voordat er toestemming voor 
het plan wordt verleend en dat er slechts toestemming voor de projecten wordt verleend als 
deze de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten.

De informatie die de Commissie van indiener heeft ontvangen wijst erop dat er problemen 
kunnen zijn ten aanzien van de vereisten in de Habitat-richtlijn. De door indiener verstrekte 
gegevens bevatten informatie die erop wijst dat er mogelijk sprake is van schending van de 
communautaire wetgeving met betrekking tot de plannen voor toeristenvoorzieningen die in 
het verzoekschrift worden genoemd.

Op 4 december 2007 heeft de Commissie de Litouwse autoriteiten verzocht te verklaren hoe 
aan de vereisten in de artikelen 6.3 en 6.4 van de Habitat-richtlijn is voldaan met betrekking 
tot de bescherming van het Natura 2000-gebied. De Litouwse autoriteiten hebben inmiddels 
geantwoord. De beoordeling van de door de Litouwse autoriteiten verstrekte verklaringen is 
nog niet afgerond. De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden 
van de resultaten van dit onderzoek.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

In haar antwoord van 10 juni 2008 heeft de Commissie aangegeven dat ze de Litouwse 
autoriteiten heeft verzocht om een toelichting over hoe is voldaan aan de artikelen 6.3, 6.4 en 
7 van de Habitat-richtlijn1 met betrekking tot de bescherming van het Natura 2000-gebied 
(gebiedscode LTKLAB005) in het stroomgebied van de rivier de Minija en de geplande bouw 
van de havendokken en een voorziening voor sport en toerisme. De Litouwse autoriteiten 
hebben op 22 februari 2009 geantwoord en de Commissie heeft de verstrekte informatie 
bestudeerd.

Wat betreft de bouw van de havendokken, hebben de Litouwse autoriteiten toegelicht dat de
bouwvergunning is verleend na een gedegen onderzoek naar de noodzaak een volledige 
milieueffectrapportage uit te voeren. Er is een beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het 
gebied en de conclusie was dat het onwaarschijnlijk was dat de bouw van de havendokken
substantiële gevolgen zou hebben voor de vogels en vissen in het gebied. Het project streeft 
ernaar de toegang van bezoekers tot het Natura 2000-gebied onder controle te houden en de 
kwetsbare zones te beschermen. Daarnaast zijn er een aantal strikte voorwaarden aan de 
toegestane activiteiten verbonden om de bescherming van het gebied te garanderen: verbod op 
het herschikken en saneren van het rivierbed, op het versterken van de banken, op het bouwen 
van bouwwerken die geen verband houden met de vestiging van het reservaat, behalve op die 
plekken die zijn aangewezen in het beheersplan van het reservaat of de algemene 
                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50.
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planningsdocumenten. Noch de informatie van indiener, noch de informatie die de Litouwse 
autoriteiten hebben verstrekt, bevatten elementen op basis waarvan de Commissie tot de 
conclusie komt dat de bouw van een havendok in dit gebied, het gebied op enigerlei wijze zou 
schaden.

Wat betreft het plan om toeristische en sportfaciliteiten in hetzelfde gebied te realiseren, 
informeerden de Litouwse autoriteiten de Commissie dat de plannen nog niet zijn voltooid en 
dat de bevoegde instanties die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming met betrekking 
tot de toestemming van bovengenoemd plan, naar behoren zijn geïnformeerd over de 
procedures die moeten worden gevolgd als er sprake is van plannen die substantiële effecten 
op de Natura 2000-gebieden zouden kunnen hebben. Aangezien er op dit gebied nog geen 
beslissing lijkt te zijn genomen, is er derhalve geen basis waarop een mogelijke inbreuk op de 
Europese milieuwetgeving kan worden geconstateerd.

Bijgevolg, gezien het feit dat het plan om toeristische en sportfaciliteiten in Priekulė te 
bouwen, nog niet ten uitvoer is gebracht en dat de beschikbare informatie inzake de bouw van 
het havendok in Priekulė in het stroomgebied van de rivier de Minija geen reden geeft om aan 
te nemen dat de doelstellingen van de Habitat-richtlijn worden geschonden, is de Commissie 
derhalve niet bevoegd deze zaak te vervolgen. Indiener is hiervan per brief van 10 oktober 
2008 op de hoogte gesteld en heeft hier niet op geantwoord.
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