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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0267/2007, ko iesniedza Somijas valstspiederīgā Seija Pahl
un ko atbalsta vietējās apvienības, par pilsētbūves projektu Natura 2000
mitrājā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja protestē pret milzīgu dzīvokļu būvniecības projektu (40 000 
dzīvokļi) tuvu teritorijai, kura klasificēta kā mitrājs saskaņā ar Ramsāras Konvenciju un kā 
putnu aizsardzības teritorija saskaņā ar Direktīvu 79/409/EEK. Turklāt minētā teritorija 
iekļauta Natura 2000 tīklā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 26. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 29. novembrī

Pamatojums, faktu kopsavilkums un priekšvēsture

Saskaņā ar lūgumrakstu Somijas iestādes un Helsinku Pilsētattīstības komiteja ir sākušas 
sagatavot pilsētas plānu, kas ietver nozīmīgu dzīvokļu celtniecības projektu netālu no 
teritorijas, kura klasificēta kā starptautiskas nozīmes mitrājs saskaņā ar 1971. gada Ramsāras 
Konvenciju un kā īpaši aizsargājama teritorija saskaņā ar Padomes Direktīvu 79/409/EEK par 
savvaļas putnu aizsardzību1 (teritorijas nosaukums Natura 2000 informatīvajā veidlapā ir 
„Vanhankaupunginlahden lintuvesi”, un tās vietas kods ir FI0100062). Tai ir arī piešķirts 
Kopienā nozīmīgas teritorijas statuss saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 

                                               
1 OV L 103, 25.4.1979.
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dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību1. Natura 2000 teritorija aizņem 316 ha.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par plašo dzīvokļu celtniecību Helsinkos netālu no teritorijas, 
kas klasificēta kā īpaši aizsargājama teritorija saskaņā ar Putnu direktīvu un kā Kopienā 
nozīmīga teritorija saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka 
jebkāda celtniecība šajā teritorijā būs ārkārtīgi kaitīga teritorijas dabai.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Noteikumi to teritoriju aizsardzībai, kurām piešķirts īpaši aizsargājamas teritorijas statuss 
saskaņā ar Putnu direktīvu vai ierosināts piešķirt Kopienā nozīmīgas teritorijas statusu 
saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, ir izklāstīti Dzīvotņu direktīvas 6. pantā. Šī aizsardzība paredz, 
ka projektu ietekme, kas visticamāk ievērojami ietekmēs Natura 2000 teritoriju, ir pienācīgi 
jānovērtē un ka šādiem projektiem var piešķirt atļauju tikai saskaņā ar noteiktiem 
nosacījumiem.

Pilsētplānošanas un zemes izmantošanas plānam vai programmai ir jāpiemēro arī stratēģiskais 
vides novērtējums saskaņā ar Direktīvu 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu 
ietekmes uz vidi novērtējumu.

Ja lūgumrakstā minētajam dzīvokļu celtniecības plānam ir iespējams ievērojami ietekmēt 
Natura 2000 teritoriju, kā apgalvo lūgumraksta iesniedzēja, tad Somijas kompetentās iestādes 
ir atbildīgas par to, lai tiktu ievēroti iepriekš minētie noteikumi. Tas nozīmē, ka iestādēm ir 
jānodrošina pareiza plāna ietekmes uz dabu novērtējuma veikšana, pirms tās piešķir atļauju.

Lūgumraksts neietver nekādu informāciju, kas norādītu, ka Somijas iestādes jau ir pieņēmušas 
kādu lēmumu saistībā ar māju celtniecības plānu, kurš pārkāptu Kopienas tiesību aktus par 
dabu. Lūgumrakstā nav nodrošināta informācija par ierosinātā plāna pašreizējo statusu, un 
patiesi šķiet, ka tas vēl ir plānošanas stadijā.

Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzējas sniegtā informācija neietver nekādu informāciju, kas liecinātu, ka ir 
pārkāpti Kopienas tiesību akti saistībā ar lūgumrakstā minēto pilsētbūves projektu. Komisijai 
tādēļ nav iespējas iejaukties.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. jūlijā

Pamatojums
Laikā pēc Komisijas paziņojuma Lūgumrakstu komitejai 2007. gada novembrī, Komisija 
piedalījās komitejas sanāksmē 2008. gada 24.  janvārī. Šajā sanāksmē komiteja nolēma nosūtīt 
vēstuli Somijas iestādēm, lai paustu vēlmi saņemt informāciju par celtniecības plāniem.
Komisija saņēma Somijas Vides ministrijas 2008. gada 11. aprīļa atbildes kopiju, bet tā nav 
informēta par komitejas vēstules saturu Somijai.

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
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Komisijas komentāri par Vides ministrijas sniegto papildu informāciju

Vides ministrija sniedz skaidrojumu par Somijas likumdošanas prasībām attiecībā uz 
Natura 2000 tīklu un dabas vērtībām zemes izmantošanas plānošanā. Tā arī precizē attiecīgo 
reģionālo plānu, ģenerālplānu un detalizēto plānu statusu. Turklāt ministrija sniedz 
informāciju par Natura 2000 teritorijas pārvaldības plānu laika periodam no 2005. gada līdz 
2014. gadam un Natura 2000 teritorijas pārraudzības un izpētes darba grupu, kas ietver 
Helsinku pilsētas, Somijas Vides institūta, Uusimaa Reģionālā vides centra un Vides 
ministrijas pārstāvjus.

Komisija ir pārbaudījusi ģenerālplānu saistībā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta noteikumiem.
Plāns ietver Natura 2000 novērtējumu, un tā ietvaros ir atzīta risku mazinošu pasākumu 
nepieciešamība negatīvās ietekmes samazināšanai uz Natura 2000 teritorijas putnu 
populāciju. Plānā arī noteikts, ka riska mazināšanas pasākumi turpmāk tiks ņemti vērā 
detalizētajos plānos. Saskaņā ar Vides ministrijas sniegto informāciju spēkā esošie detalizētie 
plāni ietver tādus risku samazināšanas pasākumus kā celtniecības darbu veikšanas laika 
ierobežojumi ligzdošanas periodā. Turklāt Natura 2000 teritorijas pārvaldība ietver arī 
piekļuves ierobežojumus.

Saskaņā ar vēstulē sniegto informāciju galīgais lēmums par turpmāko Kivinokka apvidus 
zemes izmantošanu (kas atrodas pie Natura 2000 teritorijas dienvidu robežas), ko 
lūgumraksta iesniedzēja uzsvēra kā īpaši svarīgu, vēl nav pieņemts. Šis apvidus būs ietverts 
atsevišķā, selektīvā ģenerālplānā vai arī aplūkots plašākas ģenerālplāna izstrādes ietvaros.
Ietekme uz Natura 2000 vērtībām tiks atbilstoši novērtēta. Vides ministrija apstiprina, ka 
jebkurai dzīvokļu celtniecības veikšanai šajā apvidū būs nepieciešams detalizēts plāns.

Somijas varas iestāžu vēstulē nav norādīts, ka attiecībā uz lūgumrakstā minētajiem zemes 
izmantošanas plāniem ap Natura 2000 teritoriju tikuši pārkāpti Kopienas vides tiesību akti.

Secinājumi

Tādi dzīvokļu celtniecības plāni kā plāns, kas ietver Viikki-Vanhankaupunginlahti 
Natura 2000 teritoriju, parasti tiek īstenoti pakāpeniski ilgā laika periodā. Šādās situācijās 
valsts iestādēm, kas izsniedz atļaujas un veic pārraudzību, ir kritiski svarīga nozīme, lai
nodrošinātu, ka pirms plānu pieņemšanas tiek veikti atbilstoši to ietekmes novērtējumi līdz ar 
citiem plāniem un projektiem attiecībā uz Natura 2000 teritoriju. Atbildīgajām iestādēm ir 
jānodrošina, ka tiek ievērotas Dzīvotņu direktīvas 16. panta 3. punktā un 4. punktā noteiktās 
prasības.

Komisijai sniegtā informācija neietver nekādas norādes par to, ka Somijas iestāžu pieņemtie 
lēmumi saistībā ar zemes izmantošanas plāniem vai to īstenošanu radītu Kopienas vides 
likumdošanas pārkāpumus. Komisijai tādēļ nav iespējas iejaukties.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

Lūgumraksta iesniedzēja papildu informāciju par šo projektu iesniedz 2009. gada oktobrī.
Komisija šos dokumentus ir izskatījusi, un secina, ka tajos nav nekādu Kopienas vides tiesību 
aktu pārkāpšanas pazīmju. Komisijai tādēļ nav iespējas iejaukties.
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6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī (REV IV)

Sākotnēji Komisijai sniegtajā informācijā nebija nekādas norādes, ka Somijas varasiestāžu 
lēmumi attiecībā uz zemes izmantošanas plāniem vai to īstenošanu kaut kādā mērā pārkāptu 
Kopienas tiesību aktus vides jomā. Tādēļ Komisija apgalvoja, ka tā nav tiesīga iejaukties.

Komisija arī izanalizēja papildu informāciju, ko iesniedza lūgumraksta iesniedzēja 2010. gada 
oktobrī, bet secināja, ka tā neietver nekādus elementus, kas liecinātu par Kopienas tiesību aktu 
vides jomā pārkāpumiem.

2010. gada decembrī saņemtajos papildu dokumentos lūgumraksta iesniedzēja informēja 
Komisiju, ka zemes izmantošanas plānošana virzās uz priekšu, bet tas jau bija zināms un 
ņemts vērā iepriekšējos paziņojumos.

Komisijas atzinums tādējādi nemainās.

7. Komisijas atbilde (REV 4), kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Komisija ir izskatījusi jauno informāciju, kas saņemta no lūgumraksta iesniedzējas.

Rūpīgi izskatot minēto dokumentāciju, Komisija tomēr nevar paust neko jauno saistībā ar 
plānošanas procesa juridisko atbilstību. 

Lūgumraksta iesniedzēja varētu piedalīties notiekošajā plānošanas procesā.


