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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0262/2007, którą złożyła Dalia Zagnoj (Litwa) w sprawie sprzeciwu 
wobec przedsięwzięcia na obszarze chronionym sieci Natura 2000, 
finansowanego ze środków Phare 2002

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się szkodliwym skutkom, jakie na środowisko naturalne 
wywrze przedsięwzięcie tworzenia infrastruktury portowej (trzy doki nad rzeką). 
Przedsięwzięcie to, realizowane w ramach transgranicznej współpracy państw nadbałtyckich, 
finansowane jest ze środków programu Phare 2002 i ma obejmować chroniony obszar 
przyrody należący do sieci Natura 2000. Składający petycję twierdzi, że środki Wspólnoty 
nie powinny być przeznaczane na finansowanie przedsięwzięć, które są sprzeczne 
z założeniami ochrony gatunków zwierząt, gwarantowanej przez sieć Natura 2000. Ponadto 
przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcia powinny zatem być zgodne również 
z przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego terenów miejskich i w tym 
przypadku władze regionalne powinny udostępnić odpowiednie informacje właścicielom 
gruntów, których dotyczy realizacja przedsięwzięcia. Jednak zamiast tego właścicielom nie 
tylko nie dostarczono żadnych informacji, lecz również odmówiono dostępu do dokumentów 
i map. Informacje dotyczące omawianego przedsięwzięcia, zatwierdzonego w dniu 7 lipca 
2005 r., dotarły do opinii publicznej przez przypadek we wrześniu 2006 r., podczas publicznej 
dyskusji na temat innego przedsięwzięcia związanego z budową turystyczno-sportowych
obiektów na tym samym obszarze chronionym. Drugie ze wspomnianych przedsięwzięć jest 
obecnie wstrzymane, lecz wciąż istnieje ryzyko, że zostanie wznowione i będzie miało 
negatywny wpływ na zalesianie i bilans wodny w przedmiotowym obszarze chronionym. 
W związku z powyższymi argumentami składający petycję wzywa Unię do podjęcia 
odpowiednich działań; twierdzi on, że grunty na Litwie będące niegdyś własnością państwa 
są stopniowo dzielone w drodze spekulacji.
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2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 lipca 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2008 r.

Zgodnie z informacjami zawartymi w petycji lokalne i regionalne władze w zachodniej części 
Litwy (wzdłuż rzeki Minija i Zalewu Kurońskiego) planują zbudować infrastrukturę 
dla celów turystycznych na obszarach objętych siecią Natura 2000, współfinansowaną 
ze środków Programu Współpracy Przygranicznej PHARE Region Morza Bałtyckiego 2002.
Na mocy dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa1 obszar ten jest 
klasyfikowany jako obszar specjalnej ochrony (kod obszaru LTKLAB005). 

W ujęciu bardziej szczegółowym składający petycję wyraża sprzeciw wobec planów 
lokalnych i regionalnych władz dotyczących budowy trzech doków w ramach Programu 
Współpracy Przygranicznej PHARE Region Morza Bałtyckiego 2002 (współfinansowanie 
ze środków UE). Ponadto składający petycję wyraża obawy w związku z kolejnymi planami 
zbudowania infrastruktury sportowej i turystycznej ze środków innych niż te pochodzące 
z UE na obszarze objętym siecią Natura 2000 (LTKLAB005). Ten drugi obejmuje również 
plan wycinki 3,9 ha lasu znajdującego się w sieci Natura 2000. Składający petycję 
z niepokojem stwierdza, że plany nie były przedmiotem odpowiedniej oceny skutków dla 
sieci Natura 2000 z punktu widzenia założeń jego ochrony. Ponadto składający petycję 
uważa, że lokalne i regionalne władze nie poinformowały o tym miejscowej ludności
w wystarczająco przejrzysty sposób. 

Składający petycję skontaktował się z Komisją Europejską wiosną 2007 r. w tej samej 
sprawie, a Komisja przeanalizowała ją w oparciu o informacje przez niego dostarczone.
Wydaje się, że inny obszar w sieci Natura 2000, uznany za teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory2 (kod obszaru LTSIU0012), może być dotknięty planami budowy 
doku. Komisja oczekuje teraz na informacje ze strony władz Litwy. 

Interes UE jest powiązany z faktem, iż przedmiotowy obszar jest obszarem specjalnej ochrony 
na mocy dyrektywy ptasiej i terenem mającym znaczenie dla Wspólnoty na mocy dyrektywy 
siedliskowej. Tym samym Komisja koncentruje się na skutkach, jakie planowana infrastruktura 
turystyczna będzie miała na ochronę przyrody. 

Zasady ochrony obszarów uznanych za obszary specjalnej ochrony na mocy dyrektywy 
ptasiej lub tereny mające znaczenie dla Wspólnoty na mocy dyrektywy siedliskowej 
są określone w art. 6 przedmiotowej dyrektywy (w szczególności art. 6 ust. 3 i ust. 4). 
Przepisy dotyczące ochrony przyrody przewidują między innymi, iż skutki planów (jednego 
lub połączenia kilku), które mogą oddziaływać na obszary w sieci Natura 2000, muszą być 
w odpowiedni sposób ocenione oraz że takie plany mogą zostać zatwierdzone wyłącznie 
po spełnieniu pewnych warunków. 

                                               
1 Dz. U. L 103 z 25.4.1979, s. 1–18.
2 Dz. U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50.
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Jeśli, jak sugeruje petycja, infrastruktura turystyczna, o której mowa, może mieć istotny 
wpływ na obszar sieci Natura 2000, właściwe władze litewskie są odpowiedzialne 
za dołożenie wszelkich starań, aby powyżej wymienione przepisy były przestrzegane. Odnosi 
się to również do władz lokalnych i regionalnych, które są uprawnione do podejmowania 
decyzji w sprawie planów oraz wydawania zezwoleń. Oznacza to, że władze muszą zapewnić 
przeprowadzenie rzetelnej oceny przedsięwzięć p r zed  zatwierdzeniem planu oraz 
że przedsięwzięcia zostaną zatwierdzone tylko wtedy, jeśli nie wpłyną negatywnie na 
integralność danego obszaru.

Informacje otrzymane przez Komisję wskazują, iż mogą zaistnieć problemy ze spełnieniem
wymogów zawartych w dyrektywie siedliskowej. 
Informacje dostarczone przez składającego petycję zawierają informację wskazującą, 
iż prawodawstwo wspólnotowe mogło zostać naruszone w odniesieniu do planów 
infrastruktury turystycznej przedstawionych w petycji.

W dniu 4 grudnia 2007 r. Komisja zwróciła się do litewskich władz o wyjaśnienia, w jaki 
sposób wymogi określone w art. 6 ust 3 i ust. 4 dyrektywy siedliskowej zostały spełnione 
w odniesieniu do ochrony sieci Natura 2000. W międzyczasie litewskie władze udzieliły 
odpowiedzi. Obecnie trwa ocena wyjaśnień dostarczonych przez litewskie władze. Komisja 
Europejska będzie informować Komisję Petycji o dalszym przebiegu tej sprawy.

4. Odpowiedź uzupełniająca Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

W komunikacie z dnia 10 czerwca 2008 r. Komisja powiadomiła, że zwróciła się na piśmie do 
władz litewskich o udzielenie informacji i wyjaśnienia w kwestii stosowania wymogów 
art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 4 i art. 7 dyrektywy siedliskowej1 w związku z ochroną obszaru w sieci 
Natura 2000 (kod obszaru LTKLAB005) w dolinie rzeki Minija oraz planowaną budową 
doków pływających oraz obiektu turystyczno-sportowego. W dniu 22 lutego 2008 r. władze 
litewskie udzieliły odpowiedzi, a Komisja dokonała analizy dostarczonych informacji.

W odniesieniu do budowy doków pływających władze litewskie wyjaśniły, że zezwolenie na 
budowę zostało udzielone po zbadaniu konieczności przeprowadzenia pełnej oceny 
oddziaływania na środowisko. Dokonano oceny skutków dla obszaru i stwierdzono, że 
istnieje znikome prawdopodobieństwo, aby miały one znaczący wpływ na gatunki ptaków 
i ryb występujących na tym obszarze. Przedsięwzięcie to ma na celu kontrolowanie dostępu 
osób odwiedzających do obszarów sieci Natura 2000 dla zapewnienia ochrony bardziej 
wrażliwych obszarów. Ponadto działaniom związanym z udzielaniem zezwoleń towarzyszy 
szereg rygorystycznych warunków, których celem jest zagwarantowanie ochrony obszaru: 
zakaz regulacji lub oczyszczania dna rzeki, wzmacniania jej brzegów, budowy budynków 
niezwiązanych z utworzeniem rezerwatu, z wyjątkiem miejsc wskazanych w planie 
zarządzania rezerwatem lub dokumentacji dotyczącej planowania ogólnego. Ani informacje 
dostarczone przez składającego petycję, ani te uzyskane od władz litewskich nie zawierają 
elementów, które pozwoliłyby Komisji stwierdzić, że budowa doku pontonowego na tym 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50.
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obszarze mogłaby mieć szkodliwy wpływ na jego integralność.

W odniesieniu do planu budowy obiektu turystyczno-sportowego na wyżej wymienionym 
obszarze władze litewskie poinformowały Komisję, że etap planowania nie został jeszcze 
zakończony, a instytucje odpowiedzialne za decyzje w sprawie zezwoleń dla powyższego 
planu zostały należycie poinformowane o procedurach, które należy zastosować odnośnie do 
planów, a które mogą mieć znaczący wpływ na obszary sieci Natura 2000. Tak więc, 
ponieważ nie podjęto jeszcze żadnej decyzji w kwestii udzielenia zezwolenia, nie ma podstaw 
do stwierdzenia ewentualnego naruszenia prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego.

Zważywszy, że plan budowy ośrodka turystyczno-sportowego w miejscowości Priekulė nie 
został jeszcze zrealizowany oraz że w odniesieniu do budowy doku pływającego w Priekulė
na terenie obszaru doliny rzeki Minija z udostępnionych informacji nie wynika, aby cele 
dyrektywy siedliskowej były zagrożone, Komisja nie może dalej rozpatrywać tej sprawy. 
Składający petycję został o tym poinformowany pisemnie dnia 10 października 2008 r. i nie 
udzielił odpowiedzi.
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