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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning nr 0262/2007 ingiven av Dalia Zagnoj (litauisk medborgare), 
mot ett infrastrukturprojekt finansierat genom Phareprogrammet 2002 
i ett Natura 2000-skyddsområde

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren fördömer de skadliga miljöverkningarna av ett hamninfrastrukturprojekt 
(treflodshamn), under rubriken gränsöverskridande baltiskt samarbete finansierat enligt 
Phareprogrammet 2002, som ska genomföras i ett Natura 2000-skyddsområde. Han anser att 
gemenskapsfinansiering inte får användas för projekt som inte är förenliga med det bevarande 
av djurarter som ska säkerställas enligt Natura 2000. Innan något projekt genomförs måste 
dessutom en miljökonsekvensbedömning genomföras. Projekten bör därför överensstämma 
med stadsplaneringslagstiftningen, och de regionala myndigheterna borde i det här fallet ha 
meddelat de markägare som berörs av genomförandet av projektet som emellertid, i stället för 
att underrättas, hölls ovetande och nekades tillgång till dokument och kartor. Detta projekt, 
som godkändes den 7 juli 2005, kom av en händelse till allmänhetens kännedom i 
september 2006, när en allmän debatt ägde rum om ett annat projekt om att inrätta turist- och 
idrottsanläggningar i samma skyddsområde. Det senare projektet har tydligen stoppats för 
tillfället, trots att det fortfarande finns en risk att det kan återupptas och därigenom på ett 
negativt sätt påverka beskogningen och vattenbalansen i skyddsområdet. Av dessa 
anledningar uppmanar framställaren unionen att ingripa. Han hävdar att landområden i 
Litauen som tidigare ägdes av staten gradvis styckas upp genom spekulationer.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 26 juli 2007. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 10 juni 2008.

Enligt framställningen planerar företrädarna för de lokala och regionala myndigheterna 
i västra Litauen (längs floden Minija och Kuršiųviken) att bygga en infrastruktur för 
turiständamål inom ett Natura 2000-område som delvis finansieras enligt Phares 
gränsöverskridande samarbetsprogram i Östersjön 2002. Platsen klassificeras som 
ett särskilt skyddsområde enligt rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar1

(områdeskod LTKLAB005).

Mer specifikt protesterar framställaren mot de lokala och regionala myndigheternas planer att 
enligt Phares gränsöverskridande samarbetsprogram i Östersjön 2002 (samfinansiering av 
EU) uppföra tre hamnar. Dessutom är framställaren oroad över ytterligare planer att bygga en 
infrastruktur för idrott och turism med andra medel än EU-medel inom samma 
Natura 2000-område (LTKLAB005). I det senare ingår också en plan att avverka 3,9 ha skog 
inom Natura 2000-området. Framställaren uttrycker oro över att planerna inte har varit 
föremål för vederbörlig utvärdering av följderna för Natura 2000-området med tanke på 
bevarandemålen för området. Dessutom anser framställaren att de lokala och 
regionala myndigheterna inte har informerat lokalbefolkningen på ett tillräckligt öppet sätt.

Våren 2007 kontaktade framställaren kommissionen i samma fråga och kommissionen har 
analyserat fallet på grundval av den information han har lämnat. Det verkar som om ett annat 
Natura 2000-område som har utsetts som ett område av gemenskapsbetydelse enligt 
rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av naturliga livsmiljöer och vild fauna och flora2

(områdeskod LTSIU0012) också kan beröras av planerna att bygga en hamn. Kommissionen 
väntar för närvarande på information från de litauiska myndigheterna.
EU:s intresse i denna fråga handlar om att området i fråga enligt fågeldirektivet är ett särskilt 
skyddsområde och enligt habitatdirektivet ett område av gemenskapsbetydelse. Därför inriktar 
sig kommissionen på följderna för naturskyddet av den planerade turistinfrastrukturen.

Bestämmelserna om skydd av områden som har utsetts som särskilda skyddsområden enligt 
fågeldirektivet eller som områden av gemenskapsbetydelse enligt habitatdirektivet är 
fastställda i artikel 6 i detta direktiv (framför allt i artikel 6.3 och 6.4). Dessa 
skyddsbestämmelser syftar bland annat till att följderna av planer (antingen ensamt eller 
i kombination med andra planer) som kan ha en betydande inverkan på 
ett Natura 2000-område måste utvärderas i vederbörlig ordning, och att sådana planer 
endast kan beviljas under vissa förhållanden. 

Om det är sannolikt att de turistinfrastrukturplaner som nämns i framställningen kommer att 
få en betydelsefull inverkan på ett Natura 2000-område, som det hävdas i framställningen, är 
det de behöriga litauiska myndigheternas ansvar att se till att de ovannämnda bestämmelserna 
respekteras. Detta gäller också de lokala och regionala myndigheter som har rätt att besluta 
om planer eller att ge tillstånd. Detta innebär att myndigheterna måste säkerställa att en sund 
utvärdering av projekten genomförs innan planen godkänns och att projekten endast godkänns 
om de inte innebär en negativ inverkan på det berörda områdets integritet.

                                               
1 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1–18.
2 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
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Den information som kommissionen har tagit emot från framställaren tyder på att det kan 
finnas problem när det gäller kraven i habitatdirektivet. 
Framställarens upplysningar innehåller information som tyder på att 
gemenskapslagstiftningen kan ha kränkts när det gäller de turistinfrastrukturplaner som nämns 
i framställningen. 

Den 4 december 2007 begärde kommissionen en förklaring från de litauiska myndigheterna 
om hur kraven i artikel 6.3 och 6.4 i habitatdirektivet kan ha uppfyllts när det gäller skyddet 
av Natura 2000-området. Under tiden svarade de behöriga litauiska myndigheterna. 
Utvärderingen av de förklaringar som gavs av de litauiska myndigheterna pågår. 
Kommissionen kommer att hålla utskottet för framställningar underrättat om resultatet av 
denna undersökning.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 20 mars 2009.

Enligt kommissionens svar av den 10 juni 2008 hade kommissionen skrivit till de litauiska 
myndigheterna och begärt information och förtydligande av tillämpningen av artiklarna 6.3, 
6.4 och 7 i habitatdirektivet1 när det gäller skydd av Natura 2000-områden (områdeskod 
LTKLAB005) i Minija-dalen och den planerade anläggningen av pontonhamnar samt en 
sport- och turistanläggning. De litauiska myndigheterna svarade den 22 februari 2008 och 
kommissionen undersökte den information som lämnades.

När det gällde anläggningen av pontonhamnar förklarade de litauiska myndigheterna att 
anläggningen godkändes efter det att behovet att genomföra en fullständig 
miljökonsekvensbedömning hade undersökts. Påverkan på området har analyserats och det 
anses inte troligt att det i större grad kommer att påverka fågel- och fiskarter i området. 
Projektet har som målsättning att kontrollera besökarnas tillgång till Natura 2000-områden för 
att skydda de mer känsliga områdena mot förstöring. Dessutom omfattas 
godkännandeförfarandena av ett antal strikta villkor för att garantera att området skyddas:
förbud mot att förändra eller rensa flodbädden, att förstärka flodbankarna och att bygga hus 
som inte har koppling till reservatet, förutom på platser som nämns i förvaltningsplanen för 
reservatet eller de allmänna planeringsdokumenten. Varken den information som har lämnats 
av framställaren eller den som de litauiska myndigheterna ger innehåller element som får 
kommissionen att dra slutsatsen att anläggningen av en pontonhamn inne på området skulle 
kunna påverka dess integritet på ett negativt sätt. 

När det gäller planerna på att bygga en idrotts- och turistanläggning inom området har de 
litauiska myndigheterna informerat kommissionen att planerna ännu inte är slutförda. 
Dessutom är de behöriga myndigheter som är ansvariga för att fatta beslut om godkännande 
av ovannämnda planer underrättade om vilket tillvägagångssätt som gäller vid planer som kan 
ha betydande inverkan på Natura 2000-områden. Eftersom inget beslut om godkännande 
tycks ha fattats finns det därför ingen grund för att konstatera en eventuell överträdelse av 
EU:s miljölagar.

                                               
1 EGT L 206, 22.7.1997, s. 7–50.
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Med tanke på att planerna att bygga en idrotts- och turistanläggning i Priekulė ännu inte blivit 
verklighet och att den tillgängliga informationen som gäller anläggningen av pontonhamnen i 
Priekulė inne i Minija-dalen inte äventyrar målen i habitatdirektivet kan inte kommissionen 
driva ärendet vidare. Framställaren har fått denna information i en skrivelse av 
den 10 oktober 2008 och har inte svarat. 
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