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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0267/2007 af Seija Pahl, finsk statsborger, for lokale foreninger, 
om et byudviklingsprojekt i et vådområde under Natura 2000

1. Sammendrag

Andrageren klager over et stort byggeudviklingsprojekt (40 000 boliger) i nærheden af et 
vådområde i henhold til Ramsar-konventionen og i et fuglebeskyttelsesområde inden for 
rammerne af direktiv 79/409/EØF. Det pågældende område er endvidere omfattet af Natura 
2000-nettet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. juli 2007).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2007.

Baggrund/ Sammendrag af de faktiske omstændigheder/ Historie

Ifølge andrageren har de finske myndigheder og Helsinkis byudviklingsudvalg påbegyndt 
udarbejdelsen af en byplan, der omfatter et stort byggeudviklingsprojekt i nærheden af et 
område klassificeret som et vådområde af international betydning i henhold til Ramsar-
konventionen af 1971 og som et særligt beskyttet område i henhold til Rådets direktiv 
79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle1 (områdets navn i Natura 2000-formularen er 
"Vanhankaupunginlahden lintuvesi", og områdekoden er FI0100062). Det er også udpeget 
som en lokalitet af fællesskabsbetydning i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring 
                                               
1 EFT L 103 af 25.4.1979.
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af naturtyper samt vilde dyr og planter1. Natura 2000-lokaliteten dækker 316 ha.

Andragendet

Andrageren klager over et stort byggeudviklingsprojekt i Helsinki i nærheden af et område 
klassificeret som et særligt beskyttet område i henhold til fugledirektivet og som en lokalitet 
af fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet. Andrageren hævder, at ethvert byggeri 
i området vil være yderst skadeligt for lokalitetens natur.

Kommissionens bemærkninger

Bestemmelserne om beskyttelse af områder, der er blevet udpeget som særligt beskyttede 
områder i henhold til fugledirektivet eller foreslået som områder af fællesskabsbetydning i 
henhold til habitatdirektivet er fastlagt i direktivets artikel 6. Denne beskyttelsesordning 
indebærer bl.a., at følgerne af projekter, der kan forventes at få betydelig indvirkning på en 
Natura 2000-lokalitet, skal vurderes behørigt, og at sådanne projekter kun kan godkendes 
under visse betingelser.

På den anden side skal en byplanlægning eller byplan eller et program underkastes en 
strategisk miljøvurdering i henhold til direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers 
og programmers indvirkning på miljøet.

Hvis det kan forventes, at det boligprojekt, der henvises til i andragendet, vil få betydelig 
indvirkning på en Natura 2000-lokalitet, som andrageren hævder, er det de kompetente finske 
myndigheders opgave at sikre, at ovennævnte bestemmelser overholdes. Myndighederne skal 
således sikre, at der gennemføres en forsvarlig vurdering af planens indvirkning på miljøet, 
inden der gives tilladelse.

Andragendet indeholder ingen oplysninger, der indikerer, at de finske myndigheder har truffet 
afgørelser vedrørende byggeudviklingsprojektet, der er i strid med fællesskabslovgivningen 
på naturområdet. Andragendet indeholder ingen oplysninger om den nuværende status for den 
foreslåede plan, og projektet er sandsynligvis stadig i planlægningsfasen.

Konklusion

De oplysninger, som andrageren har fremsendt, lader ikke formode, at 
fællesskabslovgivningen er blevet overtrådt i forbindelse med det byudviklingsprojekt, der 
henvises til i andragendet. Kommissionen kan derfor ikke gribe ind.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 17. juli 2008.

Siden Kommissionen sendte sit svar til Udvalget for Andragender i november 2007, har den 
deltaget i udvalgsmødet den 24. januar 2008. Udvalget besluttede på dette møde at sende et 
brev til de finske myndigheder for at spørge til udviklingsplanerne. Kommissionen modtog en 
kopi af svaret af 11. april 2008 fra det finske miljøministerium, men er ikke bekendt med 
indholdet af udvalgets skrivelse til finnerne.

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
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Kommissionens bemærkninger til de yderligere oplysninger, som miljøministeriet har 
fremsendt

Miljøministeriet redegør for den finske lovgivnings krav vedrørende Natura 2000-nettet og 
naturværdierne i forbindelse med fysisk planlægning. Det angiver også status for de berørte 
regionalplaner, dispositionsplaner og detailplaner. Herudover giver ministeriet oplysninger 
om forvaltningsplanen for Natura 2000-lokaliteten for perioden 2005-2014 og tilsyns- og 
forskningsarbejdsgruppen for Natura 2000-lokaliteten, hvor der sidder repræsentanter for 
Helsinki by, det finske miljøinstitut, det regionale miljøcenter Uusimaa og miljøministeriet.

Kommissionen har kontrolleret dispositionsplanen med hensyn til forpligtelserne i artikel 6 i 
habitatdirektivet. Planen omfatter Natura 2000-vurderingen, og der er taget hensyn til behovet 
for at anvende afbødende foranstaltninger for at mindske de skadelige virkninger for 
fuglebestanden på Natura 2000-lokaliteten. Ifølge planen skal disse afbødende 
foranstaltninger desuden indgå i detaljerede planer  Ifølge miljøministeriet rummer de 
bestående detaljerede planer afbødende foranstaltninger som tidsbegrænsning af 
byggearbejdet i redebygningsperioden. Derudover er der ifølge Natura 2000-
lokalitetsforvaltningen indført adgangsbegrænsning.

I henhold til brevet er der endnu ikke truffet nogen endelig beslutning om den fremtidige 
arealanvendelse af Kivinokka-området (beliggende ved den sydlige grænse af Natura 2000-
lokaliteten), som har andragerens særlige bevågenhed. Dette område vil enten blive omfattet 
af en separat delvis dispositionsplan eller håndteret i forbindelse med en bredere 
dispositionsplanlægning. Virkningen på Natura 2000-værdierne vil blive vurderet derefter.
Miljøministeriet bekræfter, at enhver type boligprojekt i dette område kræver en detailplan.

Brevet fra de finske myndigheder tyder ikke på, at fællesskabslovgivningen på naturområdet 
overtrædes i kraft af planerne for arealanvendelse af den i andragendet nævnte Natura 2000-
lokalitet.

Konklusion

Boligprojektplanerne, f.eks. den plan, hvor N a t u r a  2000-lokaliteten Viikki-
Vanhankaupunginlahti er beliggende, gennemføres typisk trin for trin over en lang periode. I 
sådanne situationer bliver de nationale godkendelses- og tilsynsmyndigheders rolle ekstra 
vigtig med hensyn til at sikre, at der foretages en passende vurdering af virkningerne af 
planerne på Natura 2000-lokaliteten i samspil med de øvrige planer eller projekter, førend 
planen vedtages. De kompetente myndigheder skal sikre sig, at de krav, der er fastlagt i artikel 
6, stk. 3 og 4, i habitatdirektivet, overholdes.

De oplysninger, der er tilgået Kommissionen, tyder ikke på, at de finske myndigheder har 
truffet afgørelser vedrørende planer for arealanvendelse eller gennemførelsen heraf, der skulle 
være i strid med fællesskabslovgivningen på naturområdet. Kommissionen kan derfor ikke 
gribe ind.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 11. maj 2010.
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Andrageren sendte yderligere oplysninger om dette projekt i oktober 2009. Kommissionen har 
undersøgt denne dokumentation, men konkluderer, at den ikke indeholder nogen angivelse af 
en overtrædelse af fællesskabslovgivningen på naturområdet. Kommissionen kan derfor ikke 
gribe ind.

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 6. september 2011 (REV IV)

De oplysninger, der oprindeligt tilgik Kommissionen, tydede ikke på, at de finske 
myndigheder havde truffet afgørelser vedrørende planer for arealanvendelse eller 
gennemførelsen heraf, der skulle være i strid med fællesskabslovgivningen på naturområdet.
Kommissionen erklærede derfor, at den ikke kunne gribe ind.

Kommissionen undersøgte ligeledes de supplerende oplysninger, som andrageren fremlagde i 
oktober 2010, men konkluderede, at de ikke indeholdt nogen angivelse af en overtrædelse af 
fællesskabslovgivningen på naturområdet.

I de supplerende dokumenter, der blev modtaget i december 2010, oplyste andrageren 
Kommissionen om, at den fysiske planlægning skred fremad, men dette var allerede kendt, og 
der var taget hensyn hertil i de tidligere meddelelser.

Kommissionens holdning forbliver derfor uændret.

7. REV Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012.

"Kommissionen har undersøgt de nye oplysninger, som andrageren har fremlagt.

Efter en grundig undersøgelse af disse oplysninger, har Kommissionens imidlertid ikke noget 
at tilføje i forbindelse med den juridiske overensstemmelse af planlægningsprocessen. 

Andrageren opfordres til at deltage i den igangværende planlægningproces. 


