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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1778/2008, внесена от Ingela Bursjöö, с шведско гражданство, от 
името на Föreningen Rädda Finngösravinen och Björnedammsdalen, относно 
опазването на естествената околна среда в клисурата Finngös и долината 
Björnedamm в община Patille в Greater Gothenburg 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията приканва Европейския парламент да се намеси, за да 
предотврати плановете за изграждане на път през клисурата Finngös и долината 
Björnedamm в община Patille в Greater Gothenburg. Вносителят на петицията 
подчертава, че проектът за път противоречи на законодателството на ЕС в областта на 
околната среда, и по-специално на разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за 
опазване на естествените местообитания и на дивата хлора и фауна, Директива 
79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици, съобщението на Комисията 
относно поддържането на екосистемните услуги за хората, Регламент (EО) № 
2152/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно наблюдението на 
взаимодействието на горите и на околната среда, и принципите на ЕС от Шестата 
програма за действие в областта на околната среда. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Настоящата петиция е внесена от името на сдружение (Föreningen Rädda Fingösaravinen 
och Björndammsdalen), което наброява над 2 000 членове и което е била основано през 
1984 г. с цел опазване на района и превръщането му в природен резерват. Вносителите 
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на петицията изразяват загриженост по отношение на генералния план (översiktsplan) за 
община Partille (февруари 2006 г.) в Greater Gothenburg. (Генералният план дава насоки 
за решенията за използване на земите и водите, както и за развитието и опазването на 
застроената околна среда; той няма задължителна сила за органите и отделните лица.) 
В този план се предвижда изграждането на път (пътна артерия съгласно петицията и 
местен път съгласно генералния план) в клисурата Finngösa.

Вносителят на петицията подчертава, че проектът за път противоречи на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда. Той насочва вниманието към 
факта, че по време на референдума през 2004 г. мнозинството е било против 
изграждането на пътя.

Приложимото законодателство на Общността е Директива 92/43/EИО на Съвета за 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за 
местообитанията). Съгласно член 6, параграфи 3 и 4 от директивата, планове или 
проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на територията или не са 
необходими за него, но които поотделно или във взаимодействие с други планове или 
проекти могат да окажат значително влияние върху нея, се подлагат на проверка, за да 
се оцени въздействието им върху територията от гледна точка на целите на 
съхраняването на тази територия. С оглед на оценката на въздействието върху 
територията, компетентните национални органи одобряват плана или проекта само след 
като установят, че той няма да има отрицателно влияние върху съответната територия. 
Ако оценката покаже, че може да се очаква значително отрицателно въздействие върху 
територията, проектът може да бъде разрешен единствено ако няма друго възможно 
решение, ако неговото изпълнение е наложително с оглед на първостепенни 
обществени интереси и ако се вземат подходящи компенсаторни мерки, за да се 
осигури цялостната кохерентност на мрежата „Натура 2000“. 

Споменатата в петицията територия от мрежата „Натура 2000“ е територия №° 
SE0520183, Säveån, nedre delen. Въпросният обект е правилно идентифициран в 
генералния план и следователно всеки проект за пътно строителство в клисурата 
Finngösa подлежи на горепосочените разпоредби. 

Заключения

Разпоредбите на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията се прилагат за 
всички планове или проекти, които евентуално биха оказали значително въздействие 
върху територия от мрежата „Натура 2000“. До този момент все още не съществуват 
конкретни и правно обвързващи планове или проекти за изграждане на път или пътна 
артерия, по отношение на които би трябвало да се приложат разпоредбите. Естествено, 
всеки бъдещ проект за пътно строителство ще трябва да отговаря на законодателството 
на ЕС и да подлежи на съответна оценка на своето въздействие върху територии от 
мрежата „Натура 2000“, идентифицирани в генералния план. Именно компетентните 
национални органи имат задачата да преценят дали подобен проект евентуално би 
оказал значително въздействие върху целите за опазване на територии от мрежата 
„Натура 2000“ и съответно да приложат горепосочените разпоредби.  


