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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1778/2008, ko Föreningen Rädda Finngösravinen och 
Björnedammsdalen vārdā iesniedza Zviedrijas valstspiederīgā Ingela Bursjöö, par 
Finngös aizas un Björnedamm ielejas dabiskās vides aizsardzību Patille
municipalitātē Gēteborgas apkaimē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja aicina Eiropas Parlamentu iejaukties un novērst plānoto ceļa izbūvi 
caur Finngös aizu un Björnedamm ieleju Patille municipalitātē Gēteborgas apkaimē. 
Lūgumraksta iesniedzēja uzsver, ka ceļa būves projekts ir pretrunā ar ES vides tiesību aktiem 
un konkrēti — ar noteikumiem, kas izklāstīti Padomes Direktīvā 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, Padomes Direktīvā 79/409/EEK par savvaļas 
putnu aizsardzību, Komisijas paziņojumā par ilgtspējīgiem ekosistēmu pakalpojumiem
cilvēka labklājībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2152/2003 par mežu un 
vides mijiedarbības monitoringu Kopienā, kā arī ar ES 6. Vides rīcības programmas 
principiem. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 3. aprīlī. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Petīcija tika iesniegta biedrības (Föreningen Rädda Fingösaravinen och Björndammsdalen) 
vārdā, kurā darbojas vairāk nekā 2 000 biedru un kura dibināta 1984. gadā ar mērķi saglabāt 
teritoriju un pārveidot to par dabas rezervātu. Petīcijas iesniedzēja pauž bažas par 2006. gada 
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februāra vispārējo plānu (översiktsplan) attiecībā uz Partille pašvaldību Gēteborgas apkaimē.
(Vispārējā plānā noteiktas vadlīnijas lēmumiem attiecībā uz zemes un ūdenstilpņu 
izmantošanu un izveidotās vides attīstību un saglabāšanu;  tas nav saistošs ne iestādēm, ne 
privātpersonām.) Šajā plānā ir paredzēts, ka ceļš (saskaņā ar petīciju ir maģistrāle, vispārējā
plānā — vietējais ceļš) šķērsos Finngösa aizu.

Petīcijas iesniedzēja uzsver, ka ceļa izbūves projekts ir pretrunā ar ES vides tiesību aktiem. 
Viņa vērš uzmanību uz to, ka 2004. gadā organizētajā referendumā vairākums iedzīvotāju bija 
pret šā ceļa būvi.

Atbilstošie Kopienas tiesību akti šajā gadījumā ir Padomes Direktīva 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (Dzīvotņu direktīva). Saskaņā ar minētās 
direktīvas 6. panta 3. un 4. punktu visos plānos vai projektos, kas nav tieši saistīti ar konkrēto 
teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem 
vai projektiem varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo 
teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Atkarībā no novērtējumu atzinumiem 
kompetentās valsts iestādes var atbalstīt plānu vai projektu tikai tad, ja tās ir pārliecinātas, ka 
netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība. Ja novērtējums rāda, ka paredzama 
ievērojama negatīva ietekme uz teritoriju, projektu var apstiprināt tikai tajā gadījumā, ja 
alternatīva risinājuma nav, ja to var pamatot ar svarīgām sabiedrības interesēm un ja tiek 
veikti atbilstoši kompensējoši pasākumi, lai aizsargātu „Natura 2000” teritoriju tīkla 
vienotību. 

Petīcijā minētās „Natura 2000” teritorijas numurs ir Nr. SE0520183, Säveån, nedre delen. Šī 
teritorija ir atbilstoši parādīta vispārējā plānā. Tādēļ jebkāda ceļa būvniecība Finngös aizā 
būtu pakļauta minētajiem noteikumiem. 

Secinājumi

Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punkta noteikumi attiecas uz jebkuru plānu vai projektu, kuram 
varētu būt nopietna negatīva ietekme uz „Natura 2000” teritoriju. Līdz šim nav konkrētu un 
juridiski saistošu plānu vai projektu, kas paredz būvēt ceļu vai maģistrāli, uz kuru attiektos šie 
noteikumi. Jebkuriem turpmākajiem ceļu būves projektiem, protams, būs jābūt saskaņā ar ES 
tiesību aktiem un par tiem būs jāveic ietekmes novērtējums uz „Natura 2000” teritorijām, kas ir 
minētas vispārējā plānā. Tad valsts kompetentajām iestādēm būs jāizvērtē, vai šādam 
projektam būtu ievērojama ietekme uz „Natura 2000” teritorijas aizsardzības mērķiem, un 
attiecīgi jāīsteno iepriekš minētie noteikumi.


