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Ref.: Petiţia nr. 1778/2008, adresată de Ingela Bursjöö, de cetăţenie suedeză, în numele 
Föreningen Rädda Finngösravinen och Björnedammsdalen, privind protecţia 
mediului natural în ravena Finngös şi în valea Björnedamm, din municipiul Patille 
în Greater Gothenburg 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara face apel la Parlamentul European să intervină pentru împiedicarea planurilor de 
construire a unei şosele care să treacă prin ravena Finngös şi prin valea Björnedamm, din 
municipiul Patille în Greater Gothenburg. Petiţionara menţionează că proiectul de şosea vine 
în contradicţie cu legislaţia europeană de mediu şi, în special, cu prevederile Directivei 
92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi 
floră sălbatică, ale Directivei 79/409/CEE a Consiliului privind conservarea păsărilor 
sălbatice, precum şi cu comunicarea Comisiei privind serviciile de ecosistem durabil pentru 
bunăstarea oamenilor, cu Regulamentul (CE) nr. 2152/2003 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind monitorizarea pădurilor şi a interacţiunilor de mediu în Comunitate şi cu 
principiile celui de-al 6-lea Program de acţiune pentru mediu al UE. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Petiţia a fost trimisă în numele unei societăţi (Föreningen Rädda Fingösaravinen och 
Björndammsdalen), care are peste 2000 de membri şi care a fost fundată în 1984 pentru 
conservarea zonei şi pentru transformarea acesteia în rezervaţie naturală. Petiţionara îşi exprimă 
preocupările în legătură cu planul general („översiktsplan”) pentru municipiul Patille (februarie 
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2006), din Greater Gothenburg. (Un plan general furnizează orientări în vederea deciziilor de 
utilizare a solului şi a zonelor de apă şi a dezvoltării şi conservării mediului construit; acesta 
nu este obligatoriu pentru autorităţi sau indivizi.) În acest plan, este prevăzută construirea unei 
şosele (artere principale, conform petiţiei, drum comunal, conform planului general) în ravena 
Finngösa. 

Petiţionara susţine că proiectul de şosea contravine legislaţiei de mediu a UE. Aceasta atrage 
atenţia asupra faptului că, în urma unui referendum în 2004, majoritatea era împotriva 
construirii acestei şosele.

Legislaţia relevantă în acest caz este Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva privind habitatele.). În 
conformitate cu articolele 6 alineatele (3) şi (4) din directiva menţionată, orice plan sau 
proiect care nu are o legătură directă cu sau care nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar 
care ar putea afecta în mod semnificativ zona respectivă, per se sau în combinație cu alte 
planuri sau proiecte, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra 
sitului, în funcție de obiectivele de conservare ale acestuia din urmă. În funcţie de concluziile 
evaluărilor, autorităţile naţionale competente aprobă planul sau proiectul numai după ce au 
verificat că nu va fi dăunător integrităţii siturilor în cauză. În cazul în care evaluarea 
demonstrează că sunt posibile efecte negative majore asupra sitului, proiectul poate fi 
autorizat numai în lipsa unei soluţii alternative, în cazul în care se justifică prin motive 
cruciale de interes public major şi sunt luate măsurile compensatorii corespunzătoare pentru a 
proteja coerenţa reţelei Natura 2000. 

Situl Natura 2000 menţionat în petiţie este situl SE0520183, Säveån, nedre delen. Acest sit 
este identificat în mod corespunzător în planul general. Orice proiect de construcţie de 
drumuri în ravena Finngösa ar trebui, în consecinţă, să fie în conformitate cu dispoziţiile 
menţionate mai sus. 

Concluzii 

Dispoziţiile articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele se aplică în cazul oricărui 
plan sau proiect care ar putea avea un impact negativ important asupra unui sit Natura 2000. 
Până în momentul de faţă nu există planuri sau proiecte concrete de construcţie a unei şosele sau 
artere principale obligatorii din punct de vedere juridic, la care să se aplice aceste dispoziţii. 
Orice proiect de construcţie a unei şosele ulterior va trebui, bineînţeles, să respecte legislaţia UE 
şi să facă subiectul unei evaluări de impact corespunzătoare în ceea ce priveşte siturile Natura 
2000 care au fost identificate în planul general. Apoi, este responsabilitatea autorităţilor 
naţionale competente să evalueze dacă un astfel de proiect ar putea avea efecte importante 
asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000 şi pună în aplicare dispoziţiile 
menţionate mai sus în mod corespunzător. 


