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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1778/2008, της Ingela Bursjöö, σουηδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Föreningen Rädda Finngösravinen och Björnedammsdalen», σχετικά με την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στο φαράγγι Finngös και στην κοιλάδα 
Björnedamm, στον δήμο Patille της μείζονος περιοχής του Γκέτεμποργκ 

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει προκειμένου να αποτρέψει 
την υλοποίηση σχεδίων για την κατασκευή δρόμου διερχομένου από το φαράγγι Finngös και 
την κοιλάδα Björnedamm στον δήμο Patille της μείζονος περιοχής του Γκέτεμποργκ. Η 
αναφέρουσα επισημαίνει ότι το σχέδιο κατασκευής οδικής αρτηρίας αντιβαίνει στο 
περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ, και ειδικότερα στις διατάξεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας, της οδηγίας του Συμβουλίου 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών, στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την υποστήριξη των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος με στόχο την ευημερία του ανθρώπου, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση των 
δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα, και στις αρχές του έκτου 
κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 3 Απριλίου 2009. Ζητήθηκαν πληροφορίες από την
Επιτροπή (άρθρο 192, παρ. 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Η αναφορά αυτή υποβλήθηκε εκ μέρους της οργάνωσης Föreningen Rädda Fingösaravinen och
Björndammsdalen, η οποία αριθμεί πάνω από 2 000 μέλη και η οποία ιδρύθηκε το 1984 για να 
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προστατεύσει την περιοχή και να κατοχυρώσει την αναγνώρισή της ως προστατευόμενου 
βιότοπου. Οι αναφέροντες εκφράζουν την ανησυχία τους για το Γενικό Πολεοδομικό 
Ρυθμιστικό Σχέδιο (översiktsplan) για το δήμο Partille (Φεβρουάριος 2006) της μείζονος 
περιοχής του Γκέτεμποργκ. (Ένα τέτοιο γενικό σχέδιο θα αποτελέσει οδηγό για τις αποφάσεις
σχετικά με τη χρήση της γης και των υδάτινων πόρων και την ανάπτυξη και διατήρηση του
κτισμένου περιβάλλοντος· δεν είναι δεσμευτικό ούτε για τις αρχές ούτε για τα μεμονωμένα 
άτομα.) Στο εν λόγω σχέδιο, προβλέπεται στο φαράγγι Finngösa ένας δρόμος (πέρασμα - κατά
την αναφέρουσας, τοπικός δρόμος - κατά το γενικό σχέδιο). 

Η αναφέρουσα υπογραμμίζει ότι το οδικό σχέδιο αντίκειται προς την κοινοτική 
περιβαλλοντική νομοθεσία. Επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι στο ψήφισμα του 2004 η 
πλειοψηφία τάχθηκε κατά της κατασκευής του δρόμου αυτού.

Η σχετική με την υπόθεση αυτή κοινοτική νομοθεσία είναι η οδηγία του Συμβουλίου 
92/43/EEC για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας (Οδηγία φυσικών οικότοπων). Σύμφωνα με τα άρθρα 6,3 και 6,4 της οδηγίας αυτής, 
οποιοδήποτε σχέδιο ή έργο που συνδέεται άμεσα με ή απαιτείται για τη διαχείριση της 
τοποθεσίας αλλά που ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες επί αυτής, μεμονωμένα ή σε 
συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, υπόκειται στην ενδεδειγμένη αξιολόγηση των επιπτώσεών 
του επί της τοποθεσίας προκειμένου να προστατευθούν οι στόχοι της. Υπό το πρίσμα των
πορισμάτων της αξιολόγησης, οι αρμόδιες εθνικές αρχές κάνουν δεκτό το σχέδιο ή έργο μόνο
αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα έχει αρνητικά αποτελέσματα για την ακεραιότητα της υπό 
συζήτηση τοποθεσίας. Εάν η αξιολόγηση καταδείξει ότι αναμένονται σημαντικά αρνητικά
αποτελέσματα για την περιοχήυ, τότε το έργο μπορεί να επιτραπεί ελλείψει εναλλακτικής 
λύσης, εάν συντρέχουν λόγοι επιτακτικής ανάγκης που υπερισχύουν του δημοσίου 
συμφέροντος και εφόσον ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα για να προστατευθεί η συνοχή του 
δικτύου Natura 2000. 

Η τοποθεσία Natura 2000 που αναφέρεται στην αναφορά είναι η τοποθεσία αριθ. SE0520183, 
Säveån, nedre delen. Ο χώρος αυτός ορίζεται με σαφή τρόπο στο γενικό πολεοδομικό σχέδιο.
Οποιοδήποτε έργο οδοποιίας στο φαράγγι Finngösa, υπόκειται επομένως στις 
προαναφερθείσες διατάξεις. 

Πορίσματα

Οι διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3 της οδηγίας περί φυσικών οικότοπων ισχύουν για
οποιοδήποτε σχέδιο ή έργο που ενδέχεται να έχει σοβαρά αρνητικά αποτελέσματα επί της 
τοποθεσίας Natura 2000. Μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει κάποια συγκεκριμένα και δεσμευτικά
από νομικά άποψη σχέδια ή έργα για κατασκευή δρόμου ή περάσματος, στα οποία θα έπρεπε να 
είχαν εφαρμοσθεί οι διατάξεις αυτές. Φυσικά, στο μέλλον οποιοδήποτε έργο οδοποιίας θα
πρέπει να συμμορφωθεί προς την κοινοτική νομοθεσία και να υποστεί σε ενδεδειγμένη 
αξιολόγηση του αντίκτυπού του επί των τοποθεσιών Natura 2000 που έχουν ορισθεί στο Γενικό 
Πολεοδομικό Ρυθμιστικό Σχέδιο. Στη συνέχεια εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές να
αξιολογήσουν κατά πόσο ένα τέτοιο έργο ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες επί των στόχων 
διατήρησης μιας τοποθεσίας προστασίας Natura 2000 και να εφαρμόσουν τις προαναφερθείσες 
διατάξεις αναλόγως. 


