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Tárgy: Az Ingela Bursjöö, svéd állampolgár által a „Föreningen Rädda Finngösaravinen 
och Björnedammsdalen” nevében benyújtott 1778/2008. számú petíció a 
storgöteborgi Partille önkormányzata területén található Finngösa-vízmosás és 
Björnedamm-völgy természeti környezetének megvédéséről   

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy akadályozza meg egy tervezett út 
megépítését a storgöteborgi Patille önkormányzata területén a Finngösa-vízmosáson és a 
Björnedamm-völgyön keresztül. A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy az útépítési projekt 
ellenkezik az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályaival, ezen belül is a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi 
irányelvvel, a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelvvel, az 
Európai Bizottságnak „Az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása az emberi jólét érdekében” 
című közleményével, továbbá a Közösségen belüli erdők és környezeti kölcsönhatások 
megfigyeléséről szóló 2152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel, valamint az 
Európai Unió 6. környezetvédelmi cselekvési programjával. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

Ezt a petíciót egy több mint 2000 tagú, 1984-ben a terület megőrzése és természetvédelmi 
területté nyilvánítása érdekében létrehozott egyesület (a Föreningen Rädda Finngösaravinen 
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och Björnedammsdalen) nevében nyújtották be. A petíció benyújtói aggodalmukat fejezik ki a 
storgöteborgi Partille önkormányzata számára készült átfogó terv (översiktsplan) miatt. (Az 
átfogó terv iránymutatást tartalmaz a földterületek és vizek használatával, valamint az épített 
környezet fejlesztésével és megőrzésével kapcsolatos döntésekhez; nem kötelező erejű a 
hatóságok és a magánszemélyek számára.) E terv egy út (a petíció szerint főközlekedési út, az 
átfogó terv szerint alsóbbrendű út) építését irányozza elő Finngösa-vízmosás területén. 

A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy az útépítési projekt ellentétes az EU 
környezetvédelmi jogszabályaival. Felhívja a figyelmet arra, hogy egy 2004-es népszavazás 
eredménye szerint az utat ellenzők többségben vannak.

Erre az esetre a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló 94/43/EGK tanácsi irányelv (az élőhelyek védelméről szóló irányelv) az irányadó 
közösségi jogszabály. Ezen irányelv 6. cikkének (3) és (4) bekezdése szerint az adott 
természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket figyelembe véve megfelelő 
vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem 
kapcsolódik közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de 
akár önmagában, akár pedig más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással 
lesz arra. A természeti területre gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét figyelembe véve 
az illetékes nemzeti hatóságok csak azután hagyhatják jóvá az érintett tervet vagy programot, 
ha megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett természeti 
terület épségét. Ha a vizsgálat azt mutatja, hogy a terület várhatóan jelentős negatív hatásokat 
szenved el, a projekt csak akkor engedélyezhető – alternatív megoldás hiányában –, ha azt 
valamely elsődlegesen fontos, társadalmi vagy gazdasági jellegű közösségi érdek indokolja, 
és ha a tagállam minden szükséges kiegyenlítő intézkedést megtesz a Natura 2000 hálózat 
általános egységességének megóvása érdekében. 

A petícióban említett Natura 2000 terület száma SE0520183, Säveån, nedre delen. Ez a terület 
megfelelően fel van tüntetve az átfogó tervben. Következésképpen a Finngösa-vízmosás 
területén zajló minden útépítési projekt a fent említett rendelkezések hatálya alá tartozik. 

Következtetések 

Az élőhelyek védelméről szóló irányelv 6. cikke (3) bekezdésének rendelkezései alkalmazandók 
minden olyan tervre vagy projektre, amely jelentős negatív hatást gyakorol valamely Natura 
2000 területre. Egyelőre nincs olyan konkrét és kötelező jogi erővel bíró, közút vagy 
főközlekedési út építésére irányuló terv vagy projekt, amelyre ezeket a rendelkezéseket 
alkalmazni kellett volna. Természetesen bármilyen jövőbeli útépítési projektnek meg kell 
felelnie az uniós jogszabályoknak, és megfelelő módon meg kell vizsgálni annak az átfogó 
tervben feltüntetett Natura 2000 területekre gyakorolt hatását. Ekkor az illetékes nemzeti 
hatóságok feladata lesz, hogy megvizsgálják, hogy egy ilyen projekt valószínűleg jelentős 
hatást gyakorol-e a Natura 2000 terület védelmével kapcsolatos célkitűzésekre, és ennek 
megfelelően alkalmazzák a fent említett rendelkezéseket. 


