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Tema: Peticija Nr. 1261/2010 dėl dumblo laikymo saugomose gamtos teritorijose, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis Andreas Meller Ostseebad Prerow
savivaldybės vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pažymi, kad dumblo laikymas saugomose gamtos teritorijoje prieštarauja 
ES teisės aktams. Anot jo, leidimas laikyti dumblą šioje teritorijoje išduotas neatlikus tyrimų 
ar poveikio aplinkai vertinimo. Jo nuomone, pažeidžiamos Natūralių buveinių apsaugos 
direktyvos (92/43/EEB) ir Paukščių apsaugos direktyvos (79/409/EEB) nuostatos. Todėl 
peticijos pateikėjas siekia, kad būtų pradėtas tyrimas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. sausio 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Komisijos pastabos

1962 m. buvusi Vokietijos Demokratinė Respublika pastatė uostą „Darßer Ort“ kaip karinį 
objektą. Po susijungimo su Vokietijos Federacine Respublika karinėms pajėgoms uosto 
daugiau nebereikėjo. Uostas yra „Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft“ teritorijos 
viduryje ir priklauso Bendrijos svarbos teritorijai Darß (DE1541301) pagal Buveinių 
direktyvą1 ir Bendrijos svarbos teritorijai „Vorpommersche Boddenlandschaft und nördlicher 

                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
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Strelasund“ (DE1542401) pagal Paukščių direktyvą1. Pagal nacionalinius ekstremaliosios 
situacijos uostuose teisės aktus, šiuo uostu tebesinaudoja viena gelbėjimo valtis ir privačios 
valtys, tačiau tik susidarius ekstremalioms situacijoms. Naudotis uosto funkcijomis bus 
galima tik tol, kol bus nustatyta alternatyvi vietovė už parko ribų. Tai pažymėta nacionalinio 
parko priežiūros tiksluose2.

Dėl gamtinių nuosėdų uostas buvo kasmet gilinamas. Pagal privalomą Administracinio 
Teismo susitarimą, kurį sudarė aplinkos apsaugos NVO ir nacionalinės valdžios institucijos, 
2009–2010 m. uosto gilinimo darbai bus paskutiniai. Gilinant laivakelį gautas smėlis bus 
naudojamas gamtai atkurti toje teritorijoje, kurioje gelbėjimo valtis tiesiogiai neplaukioja.
Taip pat susitarta, kad uostas bus uždaromas, kai negilinant laivakelio natūraliai 
besikaupiančios nuosėdos trukdys įprastam uosto eksploatavimui.

Peticijos pateikėjas nurodo, kad galėjo būti pažeista Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalis, 
kurioje nurodoma, kad bet kokiems planams ir projektams, tiesiogiai nesusijusiems arba 
nebūtiniems teritorijos tvarkymui, bet galintiems ją reikšmingai paveikti <...> turi būti 
atliekamas jų galimo poveikio teritorijai įvertinimas. Atsižvelgiant į 6 straipsnį ir į tai, ko šiuo 
straipsniu siekiama, akivaizdu, kad terminą tvarkymas reikėtų suprasti kaip teritorijos 
apsaugos tvarkymas, t. y. terminas tvarkymas turi būti suprantamas tokia prasme, kokia jis 
vartojamas 6 straipsnio 1 dalyje: specialioms saugomoms teritorijoms valstybės narės nustato 
būtinas apsaugos priemones, tarp jų, jei reikia, atitinkamus tvarkymo planus, parengtus 
specialiai šioms teritorijoms ar integruotus į kitus plėtros planus <...>. Buveinių direktyvos 
1 straipsnio a dalyje nurodyta, kad apsauga reiškia visumą priemonių, reikalingų palaikyti ar 
atstatyti natūralias buveines ir laukinių faunos ir floros rūšių populiacijas iki palankios 
būklės, kaip apibrėžta e ir i punktuose.

Komisija pripažįsta, kad nacionalinė valdžios institucija nustatė aiškius tikslus – išsaugoti ir 
atkurti tinklo „Natura 2000“ teritoriją „Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft“.
Nustatyta, kad dabartinis uostas „Darßer Ort“ kenkia teritorijos ekosistemai. Pasak 
kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos3, iš uosto prieigos iškastas smėlis bus 
naudojamas buveinėje jūros įlankoms atkurti ir pagerinti.

Išvada

Remdamasi turima informacija, Komisija negali nustatyti ES aplinkos teisės aktų pažeidimo.“

                                                                                                                                                  
floros apsaugos; OL L 206, 1992 7 22, p. 7.

1 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos, 
kodifikuojanti Direktyvą 79/409/EEB; OL L 020, 2010 1 26, p.

2 Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete Mecklenburg-Vorpommern (2002): Nationalparkplan 
– Leitbild und Ziele.

3 Meklenburgo-Pomeranijos Federalinės Vyriausybės atsakymas į „Kleine Anfrage“, klausimo 2 ir 
3 dalys (2010 07 08). Informaciją pateikė peticijos pateikėjas.


