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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: petycji 1778/2008, którą złożyła Ingela Bursjöö (Szwecja), w imieniu Föreningen 
Rädda Finngösravinen och Björnedammsdalen, w sprawie ochrony środowiska 
naturalnego w wąwozie Finngösa oraz w dolinie Björnedamm w gminie Partille 
w obrębie Wielkiego Göteborga

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań w celu uniemożliwienia 
realizacji planów budowy drogi w wąwozie Finngösa i w dolinie Björnedamm w gminie 
Partille w obrębie Wielkiego Göteborga. Składająca petycję podkreśla, że omawiane 
przedsięwzięcie drogowe jest sprzeczne z unijnym prawodawstwem w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, a szczególnie z przepisami dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie 
ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywy Rady 79/409/EWG 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, komunikatem Komisji w sprawie utrzymania usług 
ekosystemowych na rzecz dobrobytu człowieka, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 2152/2003 dotyczącym monitorowania wzajemnego oddziaływania lasów 
i środowiska naturalnego we Wspólnocie, a także zasadami szóstego wspólnotowego 
programu działań w zakresie środowiska naturalnego.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 3 kwietnia 2009 r. Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono 
się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.

Niniejsza petycja została złożona w imieniu towarzystwa (Föreningen Rädda Fingösaravinen och 
Björndammsdalen) liczącego ponad 2 000 członków, które założono w 1984 r. w celu ochrony 
odnośnego obszaru i przekształcenia go w rezerwat przyrody. Składający petycję wyrażają 
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zaniepokojenie z powodu kompleksowego planu (översiktsplan) dla gminy Partille (luty 2006 r.) 
w obrębie Wielkiego Göteborga. (Kompleksowy plan dostarcza wskazówek co do decyzji 
dotyczących wykorzystania obszarów lądowych i wodnych oraz w zakresie rozwoju i ochrony 
obszarów zabudowanych; nie jest on wiążący dla władz ani osób fizycznych.) Plan ten 
przewiduje w wąwozie Finngösa drogę (zgodnie z petycją arterię, a zgodnie z kompleksowym 
planem – lokalną drogę). 

Składająca petycję podkreśla, że projekt drogi jest sprzeczny z prawodawstwem UE 
w zakresie ochrony środowiska. Zwraca ona uwagę na fakt, że przeprowadzone w 2004 r. 
referendum wykazało, iż większość jest tej drodze przeciwna.

Odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym w tym przypadku jest dyrektywa Rady 
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa 
siedliskowa). Zgodnie z art. 6.3 i 6.4 tej dyrektywy każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie 
jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może nań 
w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub 
przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu 
widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków wypływających z oceny właściwe 
władze krajowe wydają zgodę na plan lub projekt dopiero po stwierdzeniu, iż nie będzie miał 
on niekorzystnego wpływu na integralność odnośnego terenu. Jeżeli z oceny wynika, że 
należy oczekiwać znacznych negatywnych skutków dla odnośnego terenu, wówczas projekt 
może być dopuszczony jedynie w przypadku braku alternatywnego rozwiązania, jeżeli jest to 
uzasadnione imperatywem wynikającym z nadrzędnego interesu publicznego oraz jeżeli 
przyjęto odpowiednie środki wyrównawcze na rzecz ochrony spójności sieci Natura 2000. 

Wymienionym w petycji obszarem Natura 2000 jest dolna część terenu nr SE0520183, 
Säveån. Obszar ten jest prawidłowo wskazany na planie kompleksowym. Każdy projekt 
budowy dróg w wąwozie Finngösa podlegałby zatem wyżej wymienionym przepisom. 

Wnioski 

Przepisy art. 6.3 dyrektywy siedliskowej maja zastosowanie do każdego planu lub 
przedsięwzięcia mogącego mieć znaczący negatywny wpływ na obszar Natura 2000. Jak dotąd 
nie ma jeszcze żadnych konkretnych i prawnie wiążących planów ani projektów budowy drogi 
lub arterii, do których należało zastosować te przepisy. Każdy przyszły projekt budowy drogi 
będzie oczywiście musiał być zgodny z prawodawstwem UE i podlegać odpowiedniej ocenie 
jego wpływu na obszary Natura 2000 określone w kompleksowym planie. Rolą właściwych 
władz krajowych będzie następnie dokonanie oceny, czy taki projekt może mieć znaczny 
wpływ na cele w zakresie ochrony obszarów Natura 2000, oraz odpowiednie wdrażanie 
wspomnianych wyżej przepisów. 


