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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1778/2008, ingediend door Ingela Bursjöö (Zweedse nationaliteit) 
namens Föreningen Rädda Finngösravinen och Björnedammsdalen, over 
bescherming van het natuurlijke milieu in het Finngös-ravijn en het Björnedammsdal 
in de gemeente Patille in Storgöteborg

1. Samenvatting

Indienster verzoekt het Europees Parlement in te grijpen om de geplande wegenaanleg door 
het Finngös-ravijn en het Björnedammsdal in de gemeente Patille in Storgöteborg te 
voorkomen. Indienster benadrukt dat het wegenproject in strijd is met de Europese 
milieuwetgeving en in het bijzonder met de bepalingen in Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, Richtlijn 
79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand, de mededeling van de 
Commissie inzake het in stand houden van de ecosysteemdiensten in het belang van de mens, 
Verordening (EG) 2152/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de bewaking 
van bossen en milieu-interacties in de Gemeenschap, alsmede met de grondbeginselen in het 
zesde milieuactieprogramma van de Europese Unie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009.

Dit verzoekschrift werd ingediend namens een vereniging (Föreningen Rädda Fingösaravinen 
och Björndammsdalen), opgericht in 1984 en met meer dan 2 000 leden, die zich beijvert voor 
bescherming van het gebied en bestemming ervan tot natuurreservaat. Indieners maken zich
zorgen over de structuurvisie (översiktsplan) voor de gemeente Partille (februari 2006) in 
Storgöteborg (een structuurvisie bevat de richtsnoeren voor besluiten omtrent het gebruik van 
land en water en de ontwikkeling en het behoud van de bebouwde omgeving; zij is niet bindend 
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voor de overheden of particulieren). Deze structuurvisie voorziet in een weg (een 
verbindingsweg volgens het verzoekschrift, een plaatselijke weg volgens de structuurvisie) door 
het Finngös-ravijn.

Indienster wijst erop dat de aanleg van deze weg in strijd is met de EU-milieuwetgeving. Een 
referendum in 2004 heeft uitgewezen dat een meerderheid tegen aanleg van deze weg is.

De hier toepasselijke Gemeenschapswetgeving is Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (habitatrichtlijn).
Ingevolge artikel 6, leden 3 en 4, van deze richtlijn moet voor elk plan of project dat niet 
direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in
combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n 
gebied, een beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend 
met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de 
beoordeling van de gevolgen voor het gebied geven de bevoegde nationale instanties slechts 
toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de 
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten. Indien uit de beoordeling 
blijkt dat schadelijke gevolgen voor het gebied te verwachten zijn, mag het project slechts 
worden toegestaan bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van 
groot openbaar belang, nadat de nodige compenserende maatregelen zijn genomen zodat de 
algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.

Het Natura 2000-gebied waarom het in het verzoekschrift gaat is gebied nr SE0520183, 
Säveån, nedre delen. Dit gebied wordt in de structuurvisie als zodanig aangegeven. Voor de 
aanleg van een weg door het Finngös-ravijn zijn dus in ieder geval bovengenoemde 
bepalingen van toepassing.

Conclusies

Het bepaalde in artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn geldt voor elk plan of project dat 
significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. Tot dusver is er geen sprake 
van concrete en juridisch bindende wegenbouwplannen of -projecten waarop deze bepalingen 
toepassing zouden moeten vinden. Een eventueel toekomstig wegenbouwproject moet 
uiteraard voldoen aan de Europese wetgeving en worden onderworpen aan een 
effectbeoordeling voor de Natura 2000-gebieden die in de structuurvisie worden genoemd. Het 
staat vervolgens aan de nationale autoriteiten om uit te maken of een dergelijk project 
aanmerkelijke gevolgen zou hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 
2000-gebied en de voornoemde bepalingen dienovereenkomstig toe te passen.


