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Θέμα: Αναφορά 0267/2007, της Seija Pahl, φινλανδικής ιθαγένειας, υποστηριζόμενη 
από τοπικές ενώσεις, κατά ενός έργου αστικής ανάπτυξης σε υδροβιότοπο 
του δικτύου Natura 2000

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την εκτέλεση γιγαντιαίου έργου οικιστικής ανάπτυξης 
(40 000 κατοικίες) πλησίον περιοχής η οποία χαρακτηρίζεται υδροβιότοπος δυνάμει της 
Σύμβασης Ramsar και ως ζώνη προστασίας πτηνών υπό την έννοια της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. 
Επιπλέον, η εν λόγω περιοχή ανήκει στο δίκτυο Natura 2000.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Ιουλίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2007.

Ιστορικό/Περίληψη των πραγματικών περιστατικών

Σύμφωνα με την αναφορά, οι φινλανδικές αρχές και η Επιτροπή Αστικής Ανάπτυξης του
Ελσίνκι δρομολόγησαν την εκπόνηση πολεοδομικού σχεδίου, που περιλαμβάνει σχέδιο
οικιστικής ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας πλησίον περιοχής που έχει χαρακτηρισθεί
υδροβιότοπος παγκόσμιας σημασίας βάσει της Σύμβασης Ramsar του 1971 και ζώνη ειδικής
προστασίας βάσει της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών1 (η ονομασία της περιοχής στον κατάλογο του δικτύου Natura 2000 είναι
«Vanhankaupunginlahden lintuvesi» και ο κωδικός FI0100062). Έχει επίσης χαρακτηρισθεί
τόπος κοινοτικής σημασίας βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση 
                                               
1 ΕΕ L 103 της 25.4.1979.
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των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας1. Η περιοχή του δικτύου
Natura 2000 καταλαμβάνει έκταση 316 εκταρίων.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται κατά ενός σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας
στο Ελσίνκι, πλησίον περιοχής που έχει χαρακτηρισθεί ζώνη ειδικής προστασίας βάσει της
οδηγίας για τα πτηνά και τόπος κοινοτικής σημασίας βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους. 
Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι κάθε είδους δόμηση στην περιοχή θα ήταν ιδιαίτερα επιζήμια 
για το φυσικό περιβάλλον.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Οι κανόνες για την προστασία περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ζώνες ειδικής προστασίας
βάσει της οδηγίας για τα πτηνά ή έχουν προταθεί ως τόποι κοινοτικής σημασίας βάσει της 
οδηγίας για τους οικοτόπους περιέχονται στο άρθρο 6 της οδηγίας αυτής. Το εν λόγω
καθεστώς προστασίας προβλέπει μεταξύ άλλων ότι πρέπει να εκτιμώνται διεξοδικά οι πιθανές
επιπτώσεις σχεδίων που αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε περιοχή του δικτύου 
Natura 2000 και ότι άδεια για τέτοια σχέδια μπορεί να χορηγείται μόνον υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, τα πολεοδομικά σχέδια 
ή τα σχέδια που σχετίζονται με τη χρήση γης πρέπει να υποβάλλονται σε στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση.

Εάν το σχέδιο οικιστικής ανάπτυξης για το οποίο γίνεται λόγος στην αναφορά είναι πιθανό να
έχει σημαντικό αντίκτυπο σε περιοχή του δικτύου Natura 2000, όπως ισχυρίζεται η
αναφέρουσα, είναι ευθύνη των αρμόδιων φινλανδικών αρχών να μεριμνήσουν για τον 
σεβασμό των προαναφερόμενων διατάξεων. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές πρέπει να
διασφαλίζουν την άρτια εκτίμηση του αντικτύπου του σχεδίου στη φύση πριν από την έκδοση 
άδειας.

Η αναφορά δεν περιλαμβάνει πληροφορίες από τις οποίες να προκύπτει ότι οποιαδήποτε
απόφαση των φινλανδικών αρχών σε σχέση με το σχέδιο οικιστικής ανάπτυξης παραβιάζει 
την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία. Δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το στάδιο
στο οποίο βρίσκεται σήμερα το προτεινόμενο σχέδιο και, όπως φαίνεται, βρίσκεται ακόμη
στα στάδιο του σχεδιασμού.

Συμπέρασμα

Στα στοιχεία που απέστειλε η αναφέρουσα δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες από τις οποίες
να προκύπτει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας σε σχέση με το εν λόγω σχέδιο αστικής 
ανάπτυξης. Επομένως, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρέμβει.

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουλίου 2008.

Ιστορικό
Ύστερα από την ανακοίνωσή της προς την Επιτροπή Αναφορών τον Νοέμβριο του 2007, η
Επιτροπή συμμετείχε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 24ης Ιανουαρίου 2008. 
Σε αυτήν τη συνεδρίαση, η Επιτροπή Αναφορών αποφάσισε να αποστείλει επιστολή στις
φινλανδικές αρχές για να διερευνήσει το ζήτημα σχετικά με τα σχέδια ανάπτυξης. Η
Επιτροπή έλαβε αντίγραφο της απάντησης της 11ης Απριλίου 2008 από το φινλανδικό
Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της επιστολής της Επιτροπής 
Αναφορών προς τη Φινλανδία. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής για τις πρόσθετες πληροφορίες που παρείχε το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος αναλύει τις απαιτήσεις της φινλανδικής νομοθεσίας σχετικά με
το δίκτυο Natura 2000 και τις φυσικές αξίες στον χωροταξικό σχεδιασμό. Διευκρινίζει επίσης
το καθεστώς των εν λόγω περιφερειακών, γενικών και λεπτομερών σχεδίων. Επιπλέον, το
Υπουργείο παρέχει πληροφορίες για το σχέδιο διαχείρισης για την περιοχή του δικτύου 
Natura 2000 για την περίοδο 2005-2014 και την ομάδα εργασίας που θα είναι επιφορτισμένη 
με την παρακολούθηση και την έρευνα της περιοχής του δικτύου Natura 2000, στην οποία θα 
συμμετέχουν αντιπρόσωποι από τον Δήμο του Ελσίνκι, από το φινλανδικό ινστιτούτο 
περιβάλλοντος, το περιφερειακό περιβαλλοντικό κέντρο Uusimaa και από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος. 

Η Επιτροπή εξέτασε το γενικό σχέδιο σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του άρθρου 6 της
οδηγίας για τους οικοτόπους. Το σχέδιο καλύπτει την αξιολόγηση του Natura 2000 και
αναγνωρίζει την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν μέτρα μετριασμού για τον περιορισμό των 
επιζήμιων επιπτώσεων για τον πληθυσμό των πτηνών στην περιοχή του δικτύου Natura 2000. 
Το σχέδιο αναφέρει επίσης ότι τα μέτρα μετριασμού θα ληφθούν περαιτέρω υπόψη στα
λεπτομερή σχέδια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τα υπάρχοντα λεπτομερή
σχέδια περιλαμβάνουν μέτρα μετριασμού, όπως π.χ. χρονικούς περιορισμούς για τα 
κατασκευαστικά έργα κατά τη διάρκεια της περιόδου φωλεοποίησης. Επιπλέον, η διαχείριση
της περιοχής του δικτύου Natura 2000 περιλαμβάνει και περιορισμούς πρόσβασης. 

Σύμφωνα με την επιστολή, δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία οριστική απόφαση για τη
μελλοντική χρήση γης της περιοχής Kivinokka (που βρίσκεται στα νότια σύνορα της 
τοποθεσίας του δικτύου Natura 2000) η οποία ενδιαφέρει ιδιαίτερα για την αναφέρουσα. Η
συγκεκριμένη περιοχή, είτε θα καλυφθεί από ένα ξεχωριστό τμηματικό γενικό σχέδιο, είτε θα
εξεταστεί στο πλαίσιο ενός ευρύτερου γενικού σχεδιασμού. Ο αντίκτυπος στις αξίες του 
Natura 2000 θα αξιολογηθεί αναλόγως. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιβεβαιώνει ότι για 
κάθε είδους οικιστική ανάπτυξη σε αυτήν την περιοχή θα απαιτείται λεπτομερής σχεδιασμός. 

Η επιστολή των φινλανδικών αρχών δεν περιέχει καμία ένδειξη ότι η κοινοτική νομοθεσία
για τη φύση έχει παραβιαστεί σε ό,τι αφορά τα χωροταξικά σχέδια γύρω από την τοποθεσία 
του δικτύου Natura 2000 για την οποία γίνεται λόγος στην αναφορά. 
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Συμπέρασμα

Τα σχέδια οικιστικής ανάπτυξης, όπως το σχέδιο που περιλαμβάνει την περιοχή του δικτύου
Natura 2000 Viikki-Vanhankaupunginlahti, εφαρμόζονται κατά κανόνα σταδιακά και για 
μεγάλη χρονική περίοδο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ρόλος των εθνικών αρχών έκδοσης
αδειών και των εποπτικών αρχών καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι, πριν από την έγκριση του σχεδίου και σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή 
έργα, διενεργείται κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδίων στην περιοχή του 
δικτύου Natura 2000. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι απαιτήσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν στην Επιτροπή δεν περιλαμβάνουν κάποια ένδειξη ότι οι
αποφάσεις που έλαβαν οι φινλανδικές αρχές σε ό,τι αφορά τα χωροταξικά σχέδια ή την
εφαρμογή τους παραβιάζουν την κοινοτική νομοθεσία για τη φύση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή
δεν δύναται να παρέμβει.
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