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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0267/2007, внесена от Seija Pahl, с финландско гражданство, 
подкрепена от местни сдружения, против осъществяването на 
градоустройствен проект във влажна зона, която е част от „Натура 
2000“

1. Резюме на петицията 

Вносителят протестира срещу огромен проект за строителство на жилищен комплекс 
(40 000 жилища) в близост до район със статут на влажна зона съгласно Рамсарската 
конвенция и територия за опазване на птиците по смисъла на Директива 79/409/EИО. 
Освен това въпросната територия е част от мрежата „Натура 2000”.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 26 юли 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 29 ноември 2007 г. 

Сведения/резюме на фактите/предистория 

Според петицията финландските власти и Хелзинкската комисия по градоустройство са 
започнали да изготвят градоустройствен план, в който е включен важен проект за 
строителство на жилища в околностите на район, категоризиран като влажна зона с 
международно значение съгласно Рамсарската конвенция от 1971 г. и като специална 
защитена територия съгласно Директива 79/409/EИО на Съвета относно опазването на 
дивите птици1 (наименованието на обекта в стандартния формуляр по „Натура 2000“ е 
„Vanhankaupunginlahden lintuvesi”, а кодът на обекта е FI0100062). Обектът има статут 
и на територия от значение за Общността съгласно Директива 92/43/EИО на Съвета за 

                                               
1 ОВ, L 103, 25.04.1979 г.
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опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна1. Площта на обекта 
по „Натура 2000“ е 316 хектара. 

Петицията 

Вносителят протестира срещу голям проект за строителство на жилища в Хелзинки в 
околностите на зона със статут на специална защитена територия съгласно Директивата 
за птиците и със статут на територия от значение за Общността съгласно Директивата 
за местообитанията. Вносителят твърди, че строителството под каквато и да било 
форма в тази зона ще нанесе големи вреди на природата там. 

Бележки на Комисията по петицията 

Правилата за защита на обекти със статут на специални защитени територии съгласно 
Директивата за птиците или предложени за територии от значение за Общността 
съгласно Директивата за местообитанията са посочени в член 6 от директивата. Освен 
това, режимът на защита предвижда специална оценка на последиците от проекти, 
които могат да окажат значително въздействие върху обект, включен в „Натура 2000“. 
Предвижда се и специален режим за издаване на разрешения за такъв вид проекти, 
които трябва да отговарят на конкретни условия. 

От друга страна градоустройствените и поземлени планове и програми трябва да 
преминат стратегическа оценка за въздействието върху околната среда съгласно 
Директива 2001/42/EО относно оценката на последиците на някои планове и програми 
върху околната среда.

Ако съществува вероятност споменатият в петицията план за строителство на жилища 
да окаже значително въздействие върху обекта, включен в „Натура 2000“, както твърди 
вносителя, компетентните финландски органи са длъжни да гарантират спазването на 
горепосочените разпоредби. Това означава, че органите трябва да гарантират 
извършването на оценка на въздействието на плана върху околната среда, преди да се 
даде разрешение за изпълнението му. 

В петицията не се посочва никаква информация, която да навежда на мисълта, че 
решения на финландските власти във връзка с плана за строителство на жилища са в
нарушение на общностното законодателство за защита на природата. В петицията 
липсва информация за състоянието на предложения план към момента, като може да се 
предположи, че той е все още в процес на подготовка. 

Заключение 

Предоставената от вносителя на петицията информация не съдържа данни, 
свидетелстващи за нарушения на общностното законодателство във връзка с въпросния 
градоустройствен проект. Следователно Комисията не е в състояние да се намеси.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 17 юли 2008 г.

                                               
1 ОВ, L 206, 22.07.1992 г.
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Сведения 
След своето съобщение до комисията по петиции от ноември 2007 г .  Комисията 
участва в заседанието на комисията, проведено на 24 януари 2008 г. На това заседание 
комисията взе решение да изпрати писмо на финландските власти със запитване 
относно плановете за строителство. Комисията получи копие от отговора на 
финландското министерство на околната среда от 11 април 2008 г., но не е запозната 
със съдържанието на писмото на комисията до Финландия. 

Бележки на Комисията по допълнителната информация, предоставена от 
министерството на околната среда 

Министерството на околната среда обяснява изискванията на финландското 
законодателство относно мрежата „Натура 2000” и природните богатства при 
териториалното планиране. То също така пояснява състоянието на въпросните 
регионални, общи и подробни планове. Освен това, министерството предоставя 
информация относно плана за управление на обекта по „Натура 2000” за периода 2005-
2014 г. и работната група за наблюдение и изследователска дейност за обекта по 
„Натура 2000”, която включва представители на град Хелзинки, финландския Институт 
по околна среда, Регионалния център по околна среда в Uusimaa и министерството на 
околната среда. 

Комисията направи проверка на общия план спрямо задълженията по член 6 от 
Директивата за местообитанията. Планът обхваща оценка по „Натура 2000” и признава 
необходимостта от използване на мерки за намаляване на вредните въздействия върху 
птичите популации в обекта по „Натура 2000”. Планът също така съдържа текст, че 
мерките за намаляване на въздействието ще бъдат допълнително взети предвид в 
подробните планове. Според министерството на околната среда съществуващите 
подробни планове включват мерки за намаляване на въздействието, например времеви 
ограничения на строителните работи по време на сезона на гнездене. Освен това, 
управлението на обекта по „Натура 2000” включва ограничения на достъпа. 

Според писмото все още не е взето окончателно решение относно бъдещото 
териториално устройство на района Kivinokka (разположен на южната граница на 
обекта по „Натура 2000”), който е предмет на специална загриженост от страна на 
вносителя на петицията. Този район или ще бъде обхванат от отделен частичен общ 
план или ще бъде разглеждан в контекста на едно по-широко общо планиране. 
Въздействието върху богатствата на „Натура 2000” ще бъде съответно оценено. 
Министерството на околната среда потвърждава, че за всеки вид строителство на 
жилища в този район ще е необходим подробен план. 

Писмото от финландските власти не съдържа никаква информация, която да навежда на 
мисълта за нарушение на общностното законодателство за защита на природата по 
отношение на поземлените планове около обекта по „Натура 2000”, посочени в 
петицията. 

Заключение

Плановете за строителство на жилища като плана, включващ обекта по „Натура 2000” 
Viikki-Vanhankaupunginlahti, обикновено се изпълняват постепенно, в продължение на 
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дълъг период от време. При това положение, ролята на националните органи за 
издаване на разрешения и осъществяване на надзор става от изключителна важност за 
гарантиране на извършването на подходяща оценка на въздействията на плана върху 
обекта по „Натура 2000”, във взаимодействие с други планове или проекти, преди 
съответния план да бъде приет. Компетентните органи трябва да се уверят, че са 
спазени изискванията, посочени в член 6, параграфи 3 и 4 от Директивата за 
местообитанията.

Предоставената на Комисията информация не съдържа данни, навеждащи на мисълта, 
че взетите от финландските власти решения във връзка с поземлените планове или 
тяхното изпълнение са в нарушение на общностното законодателство за защита на 
природата. Следователно Комисията не е в състояние да се намеси.


