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Temats: Lūgumraksts Nr. 1261/2010, ko Ostseebad Prerow pašvaldības vārdā 
iesniedza Vācijas valstspiederīgais Andreas Meller, par bagarēšanas 
atkritumu apglabāšanu savvaļas dzīvnieku apdzīvotā teritorijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ar bagarēšanas atkritumu apglabāšanu savvaļas 
dzīvnieku apdzīvotā teritorijā tiek pārkāpti Eiropas tiesību akti, un apgalvo, ka nepieciešamā 
atļauja tika izsniegta, neveicot iepriekšēju ietekmes uz vidi novērtējumu, un tas ir 
Direktīvu 92/43/EEK (Direktīva par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību) 
un 79/409/EEK (Direktīva par savvaļas putnu aizsardzību) pārkāpums. Tādēļ viņš vēlas, lai 
tiktu veikta izmeklēšana.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 21. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Komisijas komentāri

„Darßer Ort” osta tika uzbūvēta kā militāra iekārta bijušajā Vācijas Demokrātiskajā 
Republikā 1962. gadā. Pēc atkalapvienošanās ar Vācijas Federatīvo Republiku militārajiem
spēkiem osta vairs nebija vajadzīga. Osta atrodas „Nationalpark Vorpommersche 
Boddenlandschaft” galvenajā daļā un pieder pie Dzīvotņu direktīvas1 teritorijas „Darß” 
                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas 

un floras aizsardzību; OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
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(DE1541301) un pie Putnu direktīvas1 teritorijas „Vorpommersche Boddenlandschaft und 
nördlicher Strelasund” (DE1542401). Saskaņā ar valsts tiesību aktiem par ārkārtas situāciju 
ostām šo ostu joprojām izmanto viena glābšanas laiva un privātās laivas, taču tikai ārkārtas 
situācijās. Funkcionāla minētās ostas darbība atļauta vienīgi līdz brīdim, kamēr tiks noteikta 
alternatīva teritorija ārpus parka. Tas atspoguļots nacionālā parka mērķos2.

Dabiskās nosēšanās rezultāta piekļuve ostai ik gadu tikusi bagarēta. Saskaņā ar saistošu 
Administratīvās tiesas līgumu starp vides NVO un valsts varas iestādēm 2009./2010. gadā 
veiktā bagarēšana būs pēdējā. Smiltis, kas iegūtas kuģu ceļa bagarēšanas rezultātā, tiks 
izmantotas dabas atjaunošanai teritorijā, ko tieši neizmanto glābšanas laiva. Līgumā ir 
noteikts, ka osta tiks slēgta, kad dabiskā nosēšanās traucēs normālu darbību, jo netiks veikta 
bagarēšana.

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz iespējamu Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punkta 
pārkāpumu, kurā noteikts, ka „visos plānos vai projektos, kas nav tieši saistīti ar konkrēto 
teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas [..] varētu būtiski ietekmēt minēto 
teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus”. No 
6. panta konteksta un mērķa top skaidrs, ka termins „apsaimniekošana” jāaplūko, to attiecinot 
uz teritorijas „dabsaimniecību”, t. i., termins „apsaimniekošana” jāapskata tādā nozīmē, kādā 
tas lietots 6. panta 1. punktā: „Attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dalībvalstis 
nosaka vajadzīgos aizsardzības pasākumus, attiecīgā gadījumā tajos iekļaujot atbilstīgus 
apsaimniekošanas plānus, kas izstrādāti īpaši šīm teritorijām vai iekļauti citos attīstības 
plānos [..].” Dzīvotņu direktīvas 1. panta a) apakšpunktā noteikts, ka „aizsardzība ir tādu 
pasākumu kopums, kas vajadzīgi, lai saglabātu vai atjaunotu dabisko dzīvotni un savvaļas 
faunas un floras sugu populācijas tiem labvēlīgā stāvoklī, kā definēts e) un i) punktā”.

Komisija atzīst, ka valsts varas iestāde noteikusi skaidrus mērķus, lai saglabātu un atjaunotu 
„Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft” Natura teritoriju. Pašlaik esošā „Darßer 
Ort” osta tikusi noteikta kā traucējošs faktors teritorijas ekosistēmā. Saskaņā ar kompetentās 
valsts varas iestādes pausto3 smiltis, kas iegūtas, bagarējot piekļuvi ostai, tiks izmantotas, lai 
uzlabotu un atjaunotu dzīvotņu „jūras līci”.

Secinājums

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija nevar konstatēt ES vides tiesību aktu 
pārkāpumu.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību, ar 

ko kodificē Direktīvu 79/409/EEK; OV L 020, 26.1.2010., 7. lpp.

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

3 Mecklenburg-Vorpommern Federālās valdības sniegtā atbilde uz „Kleine Anfrage”, 2. un 
3. apakšjautājums (8.7.2010.); lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija.


