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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Seija Pahl, finn állampolgár által a helyi egyesületek támogatásával 
benyújtott, 0267/2007 sz. petíció egy Natura 2000 vizes élőhelyen megvalósuló 
városfejlesztési projekt ellenzéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ellen a gigantikus lakásfejlesztési projekt (40 000 lakás) 
ellen, amely a Ramsari Egyezmény által vizes élőhelynek, és a 79/409/EGK tanácsi irányelv 
által madárvédelmi területnek nyilvánított terület közelében valósulna meg. A szóban forgó 
terület továbbá a Natura 2000 hálózathoz tartozik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. július 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. november 29.

Háttér/A tények összefoglalása/Előzmények

A petíció szerint a finn hatóságok és a helsinki városfejlesztési tanács olyan városfejlesztési 
terv kidolgozásába kezdtek, amely egy jelentős lakásfejlesztési projektet is magában foglal 
egy olyan terület szomszédságában, amelyet az 1971. évi Ramsari Egyezmény értelmében 
nemzetközi jelentőségű vizes élőhelynek, valamint a vadon élő madarak védelméről szóló 
79/409/EGK irányelv1 értelmében különleges madárvédelmi területnek nyilvánítottak (a 
                                               
1 HL L 103., 1979.4.25.
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Natura 2000 adatbázisban a terület „Vanhankaupunginlahden lintuvesi” néven szerepel, a 
terület kódja pedig: FI0100062). Ezenkívül a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő 
állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv1 értelmében közösségi 
jelentőségű területnek is nyilvánították. A Natura 2000 terület kiterjedése 316 hektár. 

A petíció

A petíció benyújtója egy nagy léptékű lakásfejlesztési projekt ellen tiltakozik, amelynek 
megvalósítását Helsinkiben a madárvédelmi irányelv értelmében különleges madárvédelmi 
területnek, valamint az élőhelyvédelmi irányelv értelmében közösségi jelentőségű természeti 
területnek nyilvánított terület szomszédságában tervezik. A petíció benyújtója azt állítja, hogy 
a területen folytatott bármilyen jellegű építkezés kiemelten kedvezőtlen hatást gyakorol majd 
a terület természeti környezetére. 

A Bizottság megjegyzései a petícióhoz

A madárvédelmi irányelv értelmében különleges madárvédelmi területnek nyilvánított, 
valamint az élőhelyvédelmi irányelv értelmében közösségi jelentőségű természeti területnek 
javasolt területek védelmére vonatkozó szabályokat az utóbbi jogszabály 6. cikke tartalmazza. 
A szóban forgó védelmi szabályozás többek között azt is magában foglalja, hogy a valamely 
Natura 2000 területre várhatóan jelentős hatást kifejtő projektek hatásait megfelelő 
vizsgálatnak kell alávetni, valamint hogy az ilyen jellegű projektek engedélyezése csupán 
meghatározott feltételek mellett történhet. 

Másrészről a városfejlesztési és területrendezési terveket vagy programokat a bizonyos tervek 
és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv 
értelmében stratégiai környezeti vizsgálatnak kell alávetni.

Amennyiben a petícióban ismertetett lakásfejlesztési projekt várhatóan jelentős hatást 
gyakorol majd egy Natura 2000 területre – amint azt a petíció benyújtója is állítja –, úgy az 
illetékes finn hatóságok feladata a fent említett rendelkezések tiszteletben tartásának 
biztosítása. Ez azt jelenti, hogy a hatóságok kötelesek biztosítani, hogy még az engedély 
kiadását megelőzően sor kerüljön a szóban forgó terv természetre gyakorolt hatásainak alapos 
vizsgálatára. 

A petíció nem tartalmaz arra utaló információt, hogy a finn hatóságok olyan határozatot 
hoztak volna a szóban forgó lakásfejlesztési projekttel kapcsolatban, amely sérti a közösségi 
természetvédelmi jogszabályokat. A javasolt terv jelenlegi státuszáról a petíció nem ad 
tájékoztatást, és az elmondottakból úgy tűnik, hogy az továbbra is a tervezési szakaszban van. 

Következtetés

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás nem tartalmaz arra utaló információt, hogy a 
petícióban ismertetett városfejlesztési projekt tekintetében sor került volna a közösségi 
jogszabályok megsértésére. Ezért a Bizottságnak nem áll módjában közbeavatkozni.

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
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4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. július 17.

A Petíciós Bizottsághoz intézett 2007. novemberi közleménye óta a Bizottság részt vett a 
Petíciós Bizottság 2008. január 24-i ülésén. A Petíciós Bizottság ezen az ülésen úgy döntött, 
hogy levelet küld a finn hatóságoknak, amelyben tájékoztatást kér a fejlesztési tervekről. A 
Bizottság megkapta a finn környezetvédelmi minisztérium 2008. április 11-i válaszának egy 
példányát, de nem ismeri a Petíciós Bizottság Finnországhoz intézett levelének tartalmát.

A Bizottság észrevételei a környezetvédelmi minisztérium által adott kiegészítő 
tájékoztatással kapcsolatban

A környezetvédelmi minisztérium ismerteti a finn jogszabályokban a területfejlesztés 
tekintetében a Natura 2000 hálózatra és a természeti értékekre vonatkozó követelményeket. 
Tisztázza a szóban forgó regionális, fő- és részletes tervek státuszát is. A minisztérium 
ezenfelül tájékoztatást ad a Natura 2000 terület 2005-től 2014-ig tartó időszakra vonatkozó 
gondozási tervéről, valamint a Natura 2000 terület ellenőrző és kutatási munkacsoportjáról, 
amelyben Helsinki város, a Finn Környezetvédelmi Intézet, az Uusimaa Regionális 
Környezetvédelmi Központ és a környezetvédelmi minisztérium képviselői kaptak helyet. 

A Bizottság ellenőrizte a főtervet, az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkében szereplő 
kötelezettségek tekintetében. A terv részét képezi a Natura 2000 vizsgálat, és elismeri, hogy a 
Natura 2000 terület madárpopulációját érintő káros hatások csökkentése érdekében enyhítő 
intézkedések alkalmazására van szükség. A terv emellett kijelenti, hogy az enyhítő 
intézkedések a részletes tervekben kerülnek további kifejtésre. A környezetvédelmi 
minisztérium szerint a meglevő részletes tervekben olyan enyhítő intézkedések szerepelnek, 
mint az építési munkák időbeli korlátozása a fészkelési időszakban. A Natura 2000 
területkezelésének részét képezi továbbá a belépés korlátozása. 

A levél szerint a petíció benyújtója számára különös jelentőségű kivinokkai terület (amely a 
Natura 2000 terület déli határánál található) későbbi használatáról még nem született végső 
határozat. Erre a területre vagy különálló részleges rendezési terv fog vonatkozni vagy egy 
szélesebb körű rendezési terv keretében fognak vele foglalkozni. A Natura 2000 értékekre 
gyakorolt hatást ennek megfelelően fogják vizsgálni. A környezetvédelmi minisztérium 
megerősíti, hogy a területen végzett bárminemű lakásfejlesztéshez részletes tervre lesz 
szükség. 

A finn hatóságok levelükben nem tesznek említést arról, hogy a közösségi természetvédelmi 
jogszabályokat a petícióban említett Natura 2000 terület környékét érintő területfejlesztési 
tervek megsértették volna. 

Következtetés

A lakásfejlesztési terveket – például a Viikki-Vanhankaupunginlahti Natura 2000 területet 
érintő tervet – jellemzően fokozatosan, hosszú idő alatt valósítják meg. Ilyen helyzetekben a 
nemzeti engedélyező és felügyelő hatóságok feladata kulcsfontosságú annak biztosításában, 
hogy elkészüljön a tervek Natura 2000 területre gyakorolt hatásainak megfelelő vizsgálata, 
más tervekkel vagy projektekkel együttesen, a terv elfogadása előtt. Az illetékes 
hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) és 
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(4) bekezdésében megállapított követelményeket tiszteletben tartsák.

A Bizottsággal közölt információban semmi nem utal arra, hogy a finn hatóságok által a 
területfejlesztési tervekkel vagy azok végrehajtásával kapcsolatban hozott határozatok 
sértenék a közösségi természetvédelmi jogszabályokat. Ezért a Bizottságnak nem áll 
módjában közbeavatkozni.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. május 11.

A petíció benyújtója 2009 októberében további információt küldött a projekttel kapcsolatban.  
A Bizottság megvizsgálta a dokumentációt, azonban arra a következtetésre jutott, hogy semmi 
nem utal benne a közösségi természetvédelmi jogszabályok megsértésére. Ezért a 
Bizottságnak nem áll módjában közbeavatkozni.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV IV): 2011. szeptember 6.

A Bizottsággal eredetileg közölt információban semmi nem utalt arra, hogy a finn hatóságok 
által a területfejlesztési tervekkel vagy azok végrehajtásával kapcsolatban hozott határozatok 
sértenék a közösségi természetvédelmi jogszabályokat. A Bizottság ezért kijelentette, hogy 
nem áll módjában közbeavatkozni.

A Bizottság ugyancsak megvizsgálta a petíció benyújtója által 2010 októberében 
rendelkezésre bocsátott kiegészítő információt, arra a következtetésre jutott azonban, hogy 
abban semmi jel nem utalt a közösségi természetvédelmi jogszabályok megsértésére.

A 2010 decemberében kézhez kapott kiegészítő dokumentumokban a petíció benyújtója 
tájékoztatja a Bizottságot, hogy a területfejlesztés folytatódik. Ez az információ azonban már 
ismert volt, és a korábbi közlések alkalmával figyelembe vették.

A Bizottság véleménye ezért változatlan marad.

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV IV): 2012. április 20.

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által küldött kiegészítő információkat,

melyek gondos tanulmányozását követően azonban a Bizottság nem tud semmi újat mondani 
a tervezési folyamat jogi megfelelőségével kapcsolatban. 

A petíció benyújtóját arra kellene bátorítani, hogy vegyen részt a még zajló tervezési 
folyamatban.


