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Asia: Vetoomus nro 1778/2008, Ingela Bursjöö, Ruotsin kansalainen, Föreningen 
Rädda Finngösravinen och Björnedammsdalen -yhdistyksen puolesta, Suur-
Göteborgin alueen Partillen kunnassa sijaitsevan Finngösrotkon ja 
Björnedammlaakson luonnonympäristön suojelemisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia toimimaan Suur-Göteborgin Partillen 
kunnassa sijaitsevan Finngösarotkon ja Björnedammlaakson halki suunnitellun tien 
rakentamisen estämiseksi. Vetoomuksen esittäjä painottaa, että tiehanke on EU:n 
ympäristölainsäädännön vastainen. Se on vetoomuksen esittäjän mukaan erityisesti 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY, luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun neuvoston direktiivin 
79/409/ETY, ekosysteemipalvelujen säilyttämistä ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi 
koskevan komission tiedonannon, metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta 
yhteisössä (Forest Focus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2152/2003 ja EU:n kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman vastainen. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 3. huhtikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Vetoomus on esitetty yhdistyksen (Föreningen Rädda Fingösaravinen och Björndammsdalen) 
puolesta. Yhdistyksessä on yli 2 000 jäsentä ja se on perustettu vuonna 1984, ja sen tavoitteena 
suojella aluetta ja tehdä siitä luonnonsuojelualue. Vetoomuksen esittäjät ovat huolissaan 
Suur-Göteborgin Partillen kunnan yleiskaavasta (helmikuu 2009). (Yleiskaava antaa ohjeita 
maa- ja vesialueiden käyttöä koskeviin päätöksiin ja rakennetun ympäristön kehittämiseen ja 
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säilyttämiseen. Se ei sido viranomaisia eikä yksityishenkilöitä.) Tässä suunnitelmassa 
Finngösarotkoon on suunniteltu tie (vetoomuksen mukaan läpikulkutie, yleiskaavan mukaan 
paikallistie).

Vetoomuksen esittäjä korostaa, että tiehanke on EU:n ympäristölainsäädännön vastainen. Hän 
kiinnittää huomiota siihen, että vuoden 2004 kansanäänestyksessä enemmistö oli tietä 
vastaan.

Tapausta koskeva lainsäädäntö on neuvoston direktiivi 92/43/ETY luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (luontotyyppidirektiivi). Direktiivin 
6 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaan kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät liity 
suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen kannalta tarpeellisia, mutta saattavat vaikuttaa tähän 
alueeseen merkittävästi joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden 
kanssa, on arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen 
suojelutavoitteisiin. Vaikutusten arvioinnista tehtyjen johtopäätösten perusteella toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset antavat hyväksyntänsä suunnitelmalle tai hankkeelle vasta 
varmistuttuaan siitä, että se ei vaikuta kyseisen alueen koskemattomuuteen. Jos arviointi 
osoittaa, että odotettavissa on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia alueeseen, hanke voidaan 
hyväksyä vain vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttuessa, jos se on toteutettava erittäin tärkeän 
yleisen edun kannalta pakottavista syistä ja jos tarvittavat korvaavat toimenpiteet toteutetaan, 
jotta Natura 2000 -verkoston yleinen kokonaisuus säilyy yhtenäisenä.

Vetoomuksessa mainittu Natura 2000 -alue on alue nro SE0520183, Säveån, nedre delen. 
Alue on merkitty asianmukaisesti yleiskaavaan. Edellä mainitut säännökset koskevat siis 
kaikkia Finngösarotkon tienrakennushankkeita.

Päätelmät

Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan säännökset koskevat kaikkia suunnitelmia tai 
hankkeita, joilla on todennäköisesti merkittävä kielteinen vaikutus Natura 2000 -alueeseen. 
Toistaiseksi ei vielä ole sellaisia konkreettisia ja oikeudellisesti sitovia suunnitelmia tai hankkeita 
tien tai läpikulkutien rakentamiseksi, joihin näitä säännöksiä olisi sovellettava. Kaikkien tulevien 
tienrakennushankkeiden on luonnollisesti noudatettava EU:n lainsäädäntöä ja niissä on tehtävä 
asianmukainen arviointi vaikutuksista Natura 2000 -alueisiin, jotka on merkitty yleiskaavaan. 
Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on silloin arvioitava, onko kyseisellä hankkeella 
todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia Natura 2000 -alueen suojelutavoitteisiin, ja 
sovellettava edellä mainittuja säännöksiä sen mukaisesti.


