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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

11.5.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0267/2007 dėl miesto plėtros projekto „Natura 2000“ teritorijos 
šlapynėje, kurią pateikė Suomijos pilietė Seija Pahl, remiama vietos asociacijų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja protestuoja prieš milžinišką gyvenamųjų namų statybos projektą 
(40 000 namų) šalia vietovės, kuri pagal Ramsaro konvenciją priskiriama šlapynėms, o pagal 
Direktyvą 79/409/EEB yra paukščių draustinis. Be to, ši vietovė priklauso „Natura 2000“ 
tinklui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. liepos 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. lapkričio 29 d.

„Bendrosios aplinkybės / faktų santrauka / istorija

Peticijoje nurodyta, kad Suomijos valdžios institucijos ir Helsinkio miesto plėtros komitetas 
pradėjo rengti miesto planą, kuriame numatyta šalia vietovės, kuri pagal 1971 m. Ramsaro 
konvenciją yra laikoma tarptautinės svarbos šlapyne, o pagal Tarybos direktyvą 79/409/EEB1

dėl laukinių paukščių apsaugos – specialios apsaugos teritorija (teritorijos pavadinimas 
„Natura 2000“ duomenų bazėje yra Vanhankaupunginlahden lintuvesi, vietovės kodas 
FI0100062), vykdyti svarbų gyvenamųjų namų statybos projektą. Pagal Tarybos direktyvą 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos2 ši vietovė taip pat 

                                               
1 OL L 103, 1979 4 25
2 OL L 206, 1992 7 22
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yra laikoma Bendrijos svarbos teritorija. Šios „Natura 2000“ teritorijos plotas yra 316 ha. 

Peticija

Peticijos pateikėja protestuoja prieš didžiulį gyvenamųjų namų statybos projektą Helsinkyje, 
šalia vietovės, kuri pagal Paukščių direktyvą yra laikoma specialios apsaugos teritorija, o 
pagal Buveinių direktyvą – Bendrijos svarbos teritorija. Peticijos pateikėja nurodo, kad bet 
kokios statybos toje vietovėje labai stipriai pakenktų tos vietovės gamtai. 

Komisijos pastabos dėl peticijos

Vietovių, kurios laikomos specialios apsaugos teritorijomis pagal Paukščių direktyvą arba 
kurias siūloma laikyti Bendrijos svarbos teritorijomis pagal Buveinių direktyvą, apsaugos 
taisyklės yra išdėstytos tos direktyvos 6 straipsnyje. Pagal šią apsaugos tvarką, be kitų dalykų, 
numatoma, kad projektų, kurie gali reikšmingai paveikti „Natura 2000“ teritorijas, poveikis 
turi būti tinkamai įvertintas, leidimai tokiems projektams gali būti suteikti tik tam tikromis 
sąlygomis. 

Kita vertus, pagal Direktyvą 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų poveikio aplinkai 
turi būti atliekamas miesto plano arba žemės naudojimo plano, arba programos strateginis 
poveikio aplinkai vertinimas.

Jeigu tikėtina, kad peticijoje nurodytas gyvenamųjų namų statybos planas gali reikšmingai 
paveikti „Natura 2000“ teritoriją, kaip teigia peticijos pateikėja, kompetentingos Suomijos 
valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi pirmiau minėtų nuostatų. Tai 
reiškia, kad valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad prieš suteikiant leidimą būtų atliktas 
tinkamas plano poveikio gamtai vertinimas. 

Peticijoje nėra jokios informacijos, rodančios, kad Suomijos valdžios institucijos būtų 
priėmusios kokių nors sprendimų dėl gyvenamųjų namų statybos plano, kurie pažeistų 
Bendrijos gamtos apsaugos teisės aktus. Peticijoje nepateikta informacijos apie dabartinę 
siūlomo plano būklę, ir iš tiesų galima suprasti, kad šis planas dar tik rengiamas. 

Išvados

Peticijos pateikėjos pateiktoje informacijoje nėra jokių duomenų, rodančių, kad peticijoje 
nurodytas miesto plėtros projektas būtų pažeidęs Bendrijos teisės aktus. Todėl Komisija neturi 
teisės kištis.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. liepos 17 d.

„Bendrosios aplinkybės
2007 m. lapkričio mėn. pateikusi pranešimą Peticijų komitetui, 2008 m. sausio 24 d. Komisija 
dalyvavo komiteto posėdyje. Šiame posėdyje komitetas nusprendė išsiųsti raštą Suomijos 
valdžios institucijoms ir jame paklausti apie statybų planus. 2008 m. balandžio 11 d. Komisija 
gavo Suomijos aplinkos ministerijos atsakymo nuorašą, bet nežino, ką komitetas rašė savo 
rašte Suomijai. 
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Komisijos pastabos dėl Aplinkos ministerijos pateiktos papildomos informacijos

Aplinkos ministerija paaiškina Suomijos teisės aktų reikalavimus dėl „Natura 2000“ tinklo ir 
gamtos vertybių, taikomus žemės naudojimo planams. Ji taip pat paaiškina, kokia yra 
aptariamų regioninių, generalinių ir detaliųjų planų būklė. Ministerija taip pat pateikia 
informacijos apie „Natura 2000“ teritorijos valdymo planus 2005–2014 m. ir apie „Natura 
2000“ teritorijos stebėsenos ir tyrimo darbo grupę, kurioje dalyvauja Helsinkio miesto, 
Suomijos aplinkos instituto, Ūsimos regioninio aplinkos centro ir Aplinkos ministerijos 
atstovai. 

Komisija patikrino, kaip generalinis planas atitinka Buveinių direktyvos 6 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus. Plane numatytas „Natura 2000“ vertinimas ir pripažįstamas poreikis 
taikyti poveikio mažinimo priemones, kad būtų sumažintas kenksmingas poveikis „Natura 
2000“ teritorijos paukščių populiacijai. Plane taip pat nurodoma, kad į šias poveikio 
mažinimo priemones bus atsižvelgiama ir detaliuosiuose planuose. Kaip teigia Aplinkos 
ministerija, esamuose detaliuosiuose planuose numatytos poveikio mažinimo priemonės, 
pavyzdžiui, statybos darbų apribojimas perėjimo sezono metu. Be to, viena iš „Natura 2000“ 
teritorijų valdymo priemonių yra prieigos ribojimas. 

Rašte nurodyta, kad sprendimas dėl Kivinokka teritorijos (esančios prie pietinės „Natura 
2000“ teritorijos ribos) žemės naudojimo ateityje, kuris ypač kelia peticijos pateikėjos 
susirūpinimą, dar nepriimtas. Šiai teritorijai bus parengtas atskiras dalinis generalinis planas 
arba jos klausimas bus sprendžiamas rengiant platesnį generalinį planą. Poveikis „Natura 
2000“ vertybėms bus atitinkamai vertinamas. Aplinkos ministerija patvirtina, kad bet kokio 
pobūdžio gyvenamųjų namų statybai šioje teritorijoje bus reikalingas detalusis planas. 

Suomijos valdžios institucijų rašte nėra jokių požymių, kad buvo padaryta Bendrijos gamtos 
apsaugos teisės aktų pažeidimų, susijusių su žemės naudojimo šalia peticijoje nurodytos 
„Natura 2000“ teritorijos planais. 

Išvados

Gyvenamųjų namų statybos planai, pavyzdžiui, planas, susijęs su Viikki-
Vanhankaupunginlahti „Natura 2000“ teritorija, vykdomi laipsniškai, ilgą laikotarpį. Tokiais 
atvejais itin svarbios pareigos tenka nacionalinėms leidimus suteikiančioms ir priežiūrą 
atliekančioms valdžios institucijoms – jos privalo užtikrinti, kad prieš patvirtinant planą būtų 
atliktas tinkamas planų ir su jais susijusių planų bei projektų poveikio „Natura 2000“ 
teritorijai vertinimas. Kompetentingos valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad būtų 
laikomasi Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų.

Komisijai pateiktoje informacijoje nėra jokių duomenų, rodančių, kad Suomijos valdžios 
institucijų priimti sprendimai dėl žemės naudojimo planų arba tų sprendimų įgyvendinimas 
pažeistų Bendrijos gamtos apsaugos teisės aktus. Todėl Komisija neturi teisės kištis.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„2009 m. spalio mėn. peticijos pateikėja atsiuntė papildomos informacijos apie šį projektą. 
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Komisija išnagrinėjo šiuos dokumentus, tačiau priėjo prie išvados, kad juose nėra jokių 
duomenų, rodančių, kad Bendrijos gamtos apsaugos teisės aktai butų buvę kaip nors pažeisti. 
Todėl Komisija neturi teisės imtis priemonių.“


