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Ref.: Petiţia nr. 0262/2007, adresată de Dalia Zagnoj, de naţionalitate lituaniană, 
împotriva unui proiect de infrastructură cu finanţare în cadrul programului Phare 
2002 dintr-o zonă protejată în cadrul programului Natura 2000

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul condamnă efectele negative asupra mediului generate de un proiect de 
infrastructură a unui port (trei docuri fluviale) în cadrul cooperării transfrontaliere baltice, 
finanţate de Programul Phare 2002, care trebuie realizat într-o zonă naturală protejată de 
programul Natura 2000. Acesta susţine că fondurile comunitare nu trebuie utilizate pentru 
proiecte incompatibile cu conservarea speciilor de animale pe care programul Natura 2000 
intenţionează să le garanteze; mai mult decât atât, înainte de punerea în aplicare a fiecărui 
proiect, trebuie efectuată o evaluare de impact asupra mediului; proiectele trebuie deci să 
respecte legislaţia de urbanism, iar în acest caz autorităţile regionale trebuie să informeze din 
timp proprietarii de terenuri afectaţi de punerea în aplicare a proiectului, care, în orice caz, în 
loc să fie informaţi, au fost ignoraţi şi nu li s-a permis accesul la documente şi hărţi. Proiectul 
în chestiune, aprobat la 7 iulie 2005, a fost făcut public din întâmplare în septembrie 2006, cu 
ocazia unor discuţii publice care au avut loc pe marginea altui proiect de realizare a unor 
echipamente turistice şi sportive din aceeaşi zonă protejată; acest din urmă proiect a fost 
aparent oprit deocamdată, însă există riscul de a fi reluat şi astfel de a avea un impact negativ 
asupra împăduririi şi asupra bilanţului hidric din zona protejată. Din toate aceste motive, 
petiţionarul solicită Uniunii să intervină; acesta susţine că pământul deţinut anterior de stat din 
Lituania este porţionat treptat prin speculă

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 iulie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4)din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2008

Potrivit petiţionarului, autorităţile locale şi regionale din vestul Lituaniei (de-a lungul râului 
Minija şi a Golfului Kuršių) intenţionează să construiască o infrastructură în scopuri turistice 
într-o zonă protejată Natura 2000, proiect parţial finanţat de programul PHARE pentru 
cooperare transfrontalieră în Marea Baltică 2002. Situl este clasificat ca Zonă de protecţie 
specială în conformitate cu Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice1. 
(codul sitului LTKLAB005). 

Mai exact, petiţionarul protestează împotriva planurilor autorităţilor locale şi regionale de a 
construi trei docuri fluviale în cadrul programului PHARE pentru cooperare transfrontalieră în 
Marea Baltică 2002 (cofinanţare UE). În plus, petiţionarul este îngrijorat de planurile viitoare 
de a construi o infrastructură de transport şi turism cu alte fonduri decât fonduri UE în aceeaşi 
zonă Natura 2000 (LTKLAB005). Pentru cea din urmă se intenţionează tăierea a 3 ha de 
pădure din situl Natura 2000. Îngrijorările petiţionarului sunt legate de faptul că planurile nu 
ar fi făcut obiectul unei evaluări adecvate a implicaţiilor asupra sitului Natura 2000 în 
contextual obiectivelor de conservare a sitului. În plus, petiţionarul consideră că autorităţile 
regionale şi locale nu au informat cetăţenii într-o manieră transparentă.

Petiţionarul a contactat Comisia în primăvara 2007 cu privire la acelaşi subiect şi Comisia a 
analizat cazul pe baza informaţiilor furnizate de către acesta. Se pare că şi un alt sit Natura 
2000, desemnat ca Sit de importanţă comunitară prin Directiva Consiliului 92/43/CEE privind 
conservarea habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice2 (codul sitului LTSIU0012), ar 
putea fi afectat de planurile de construcţie a unui doc. Momentan, Comisia aşteaptă informaţii 
de la autorităţile lituaniene.

Interesul UE în acest caz este legat de faptul că situl în chestiune este o zonă de protecţie 
specială (ZPS) în cadrul directivei păsări şi un sit de importanţă comunitară (SCI) în cadrul 
Directivei habitate. Prin urmare, atenţia Comisiei se concentrează pe implicaţiile conservării 
naturii ale infrastructurii de turism planificate. 

Normele de protecţie a siturilor care au fost desemnate zone de protecţie specială în 
conformitate cu Directiva Păsări sau ca sit de importanţă comunitară în conformitate cu 
Directiva Habitate sunt stabilite în articolul 6 al acestei directive [în special articolele 6 
alineatul (3) şi 6 alineatul (4)]. Aceste dispoziţii de protecţie prevăd, printre altele, că efectele 
planurilor (individuale sau în combinaţie cu alte planuri) susceptibile de a avea un impact 
semnificativ asupra unui sit Natura 2000 trebuie evaluate în mod corespunzător şi că astfel de 
planuri pot fi autorizate doar în anumite condiţii. 

Dacă planurile de infrastructură de turism menţionate în petiţie sunt susceptibile să aibă un 
impact semnificativ asupra sitului Natura 2000, aşa cum se afirmă în petiţie, atunci 
responsabilitatea de a se asigura că dispoziţiile menţionate mai sus sunt respectate, aparţine 
                                               
1 JO L 103, 25.4.1979, p. 1-18

2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50
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autorităţilor lituaniene. Acelaşi lucru este valabil pentru autorităţile regionale şi locale care au 
dreptul de a decide în privinţa planurilor sau de a acorda autorizaţii. Ceea ce înseamnă că 
autorităţile trebuie să se asigure că acordarea autorizaţiei este precedată de o evaluare 
temeinică a proiectelor şi că proiectele sunt autorizate doar cu condiţia că acestea nu vor 
afecta negativ integritatea sitului în chestiune.

Din informaţiile pe care Comisia le-a primit de la petiţionar, rezultă că ar putea exista 
probleme în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor directivei Habitate. 
Informaţiile furnizate de către petiţionar conţin date care indică faptul că legislaţia 
Comunităţii a fost încălcată de planurile de infrastructură de turism menţionate în petiţie. 

Pe 4 decembrie 2007, Comisia a solicitat o explicaţie din partea autorităţilor lituaniene cu 
privire la modul în care cerinţele de la articolele 6.3 şi 6.4 ale Directivei habitate au fost 
respectate în contextul protejării sitului Natura 2000. Între timp, autorităţile lituaniene au 
răspuns. Evaluarea explicaţiilor furnizate de către autorităţile lituaniene este în curs. Comisia 
va informa Comitetul pentru petiţii cu privire la rezultatele acestei anchete.

4. Răspunsul suplimentar din partea Comisiei, primit la 20 martie 2009

În comunicarea sa din 10 iunie 2008, Comisia a indicat faptul că s-a adresat în scris 
autorităţilor lituaniene solicitând informaţii şi clarificări cu privire la aplicarea cerinţelor 
articolelor 6 alineatul (3), 6 alineatul (4) şi 7 ale Directivei Habitate1 în legătură cu protecţia 
sitului Natura 2000 (codul sitului LTKLAB005) în valea Minija şi privind construcţia 
panificată a docurilor, precum şi a unui centru sportiv şi de turism. Autorităţile lituaniene au 
răspuns la 22 februarie 2008, iar Comisia a examinat informaţiile furnizate.

În ceea ce priveşte construirea docurilor, autorităţile lituaniene au explicat că autorizaţia de 
construcţie a fost acordată ulterior unei analize a necesităţii de a efectua o evaluare temeinică 
a impactului asupra mediului. Efectele asupra sitului au fost evaluate şi considerate ca nefiind 
susceptibile de a avea un impact semnificativ asupra speciilor de păsări sau de peşti întâlnite 
în sit. Proiectul urmăreşte să controleze accesul vizitatorilor în situl Natura 2000 pentru a 
proteja de la deteriorare zonele mai sensibile. În plus, un număr de condiţii stricte sunt legate 
de autorizarea activităţilor pentru a asigura protejarea zonei: interdicţia de a modifica sau de a 
curăţa fundul râului, de a-i consolida malurile, de a construi clădiri fără legătură cu plasarea
rezervaţiei, cu excepţia acelor locuri care sunt indicate în managementul planului rezervaţiei 
sau în documentele de planificare generală. Nici informaţiile furnizate de către reclamant, nici 
cele primite de la autorităţile lituaniene nu conţin elemente care să permită Comisiei să 
concluzioneze că construirea docurilor în interiorul sitului ar afecta integritatea acestuia. 

Cu privire la planul de a construi un centru sportiv şi de turism în acelaşi sit, autorităţile 
lituaniene au informat Comisia că planificarea nu este încă finalizată şi că instituţiile 
competente responsabile de luarea deciziilor privind autorizarea planului menţionat mai sus 
au fost informate în mod corespunzător cu privire la procedurile care trebuie urmate în ceea 
priveşte planurile care ar putea avea efecte semnificative asupra siturilor Natura 2000. Prin 

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
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urmare, având în vedere că nu a fost luată nicio hotărâre de autorizaţie, nu există niciun temei 
pentru a identifica o posibilă încălcare a legislaţiei UE.

Având în vedere că planul de a construi un centru sportiv şi de turism în Priekule nu a fost 
încă realizat şi că, în ceea ce priveşte construirea pontonului în Priekule în situl din valea 
Minija, informaţiile disponibile nu arată că obiectivele Directivei habitate au fost periclitate, 
Comisia nu este în măsură să continue ancheta. Reclamantul a fost informat printr-o scrisoare 
din data de 10 octombrie 2008 şi nu a răspuns. 
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