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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0267/2007, którą złożyła Seija Pahl (Finlandia), wspierana przez 
lokalne stowarzyszenia, w sprawie sprzeciwu wobec przedsięwzięcia 
urbanizacyjnego na obszarze bagien, należącym do sieci Natura 2000

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję protestuje przeciwko realizacji ogromnego przedsięwzięcia 
urbanizacyjnego (budowa 40 000 domów) w pobliżu obszaru sklasyfikowanego jako obszar 
wodno-błotny na mocy konwencji ramsarskiej oraz jako obszar ochrony ptaków w myśl 
przepisów dyrektywy 79/409/EWG. Ponadto przedmiotowy obszar znajduje się na terenie 
objętym siecią Natura 2000.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 lipca 2007 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2007 r.

Kontekst/streszczenie faktów/przebieg wydarzeń

Zgodnie z informacjami zawartymi w petycji władze fińskie i helsińska komisja 
urbanistyczna rozpoczęły sporządzanie planu obejmującego rozległe przedsięwzięcie 
urbanizacyjne w pobliżu obszaru sklasyfikowanego jako obszar wodno-błotny na mocy 
konwencji ramsarskiej z 1971 r. oraz obszar specjalnej ochrony zgodnie z dyrektywą Rady 
79/409/EWG o ochronie dzikiego ptactwa1 (nazwa terenu w formularzu danych Natura 2000: 
„Vanhankaupunginlahden lintuvesi”; kod: FI0100062). Przedmiotowy obszar został również 
                                               
1 Dz.U. L 103 z 25.4.1979.
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wyznaczony jako teren mający znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z dyrektywą Rady 
92/43/EWG sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1. 
Powierzchnia terenu Natura 2000 wynosi 316 ha. 

Petycja

Składająca petycję protestuje przeciw realizacji dużego przedsięwzięcia urbanizacyjnego 
w Helsinkach w pobliżu obszaru sklasyfikowanego jako obszar specjalnej ochrony zgodnie 
z dyrektywą ptasią oraz teren mający znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z dyrektywą 
siedliskową. Składająca petycję twierdzi, że każdy rodzaj zabudowy będzie miał wysoce 
szkodliwy wpływ na walory przyrodnicze terenu. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Zasady ochrony terenów wyznaczonych jako obszary specjalnej ochrony zgodnie z dyrektywą 
ptasią lub zaproponowanych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty zgodnie 
z dyrektywą siedliskową określono w art. 6 tejże dyrektywy. System ochrony zakłada między 
innymi, że skutki przedsięwzięcia, które może znacząco oddziaływać na teren Natura 2000, 
muszą zostać poddane należytej ocenie, a wyrażenie zgody na takie przedsięwzięcie jest 
możliwe tylko pod pewnymi warunkami. 

Plany zagospodarowania przestrzennego lub użytkowania gruntu podlegają natomiast 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, zgodnie z dyrektywą 2001/42/WE 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

Jeżeli, jak twierdzi składająca petycję, przedmiotowy plan urbanizacyjny może znacząco 
oddziaływać na teren Natura 2000, właściwe władze fińskie są zobowiązane do 
zagwarantowania, że wyżej wspomniane przepisy będą przestrzegane. Oznacza to, że przed 
wyrażeniem zgody władze muszą zagwarantować przeprowadzenie prawidłowej oceny 
oddziaływania planu na przyrodę. 

Petycja nie zawiera informacji wskazujących na to, że w odniesieniu do przedmiotowego 
planu urbanizacyjnego władze fińskie podjęły decyzje, które naruszałyby prawodawstwo 
wspólnotowe w zakresie ochrony przyrody. Nie przedstawiono również informacji na temat 
obecnego statusu proponowanego planu, wydaje się zatem, że znajduje się on wciąż w fazie 
projektowania. 

Wnioski

Informacje przedstawione przez składającą petycję nie zawierają informacji wskazujących na 
to, że w odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia urbanizacyjnego miało miejsce 
naruszenie prawa wspólnotowego. Komisja nie może zatem podjąć działań.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 17 lipca 2008 r.

Od momentu wydania w listopadzie 2007 r. komunikatu dla Komisji Petycji Komisja 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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Europejska uczestniczyła w posiedzeniu komisji w dniu 24 stycznia 2008 r. Na tym 
posiedzeniu komisja postanowiła wysłać pismo do władz fińskich i zapytać o plany 
urbanizacyjne. Komisja otrzymała kopię odpowiedzi fińskiego Ministerstwa Środowiska 
z dnia 11 kwietnia 2008 r., nie jest jej jednak znana treść pisma Komisji Petycji przesłanego 
do Finlandii.

Uwagi Komisji do dodatkowych informacji przedstawionych przez Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska wyjaśnia wymogi fińskiego prawodawstwa dotyczące sieci Natura 
2000 i wartości przyrodniczych w kontekście planów użytkowania gruntów. Określa też 
status przedmiotowych planów regionalnych (głównych i szczegółowych). Ponadto 
ministerstwo przekazało informacje na temat planu gospodarowania dla obszaru Natura 2000 
na lata 2005-2014 oraz grupy roboczej do spraw monitoringu i badań obszaru Natura 2000, 
w skład której wchodzą przedstawiciele miasta Helsinki, Fińskiego Instytutu 
Środowiskowego, Regionalnego Centrum Środowiskowego Uusimaa oraz Ministerstwa 
Środowiska. 

Komisja przeanalizowała plan główny w odniesieniu do zobowiązań art. 6 dyrektywy 
siedliskowej. Plan ten obejmuje ocenę obszaru Natura 2000 i uznaje potrzebę zastosowania 
środków ograniczających negatywny wpływ na populację ptaków na przedmiotowym 
obszarze Natura 2000. W planie tym stwierdza się również, że owe środki ograniczające będą 
uwzględniane w planach szczegółowych. Według Ministerstwa Środowiska istniejące plany 
szczegółowe obejmują środki ograniczające, takie jak limity czasowe dla prac budowlanych 
w trakcie okresu lęgowego. Ponadto w zarządzaniu obszarem Natura 2000 uwzględnia się 
ograniczenia dostępu. 

Zgodnie z przedmiotowym pismem nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja w sprawie 
przyszłego wykorzystania grantów na terenie Kivinokka (mieszczącym się przy południowej 
granicy obszaru Natura 2000), co stanowi przedmiot szczególnego zaniepokojenia składającej 
petycję. Teren ten będzie uwzględniony albo w oddzielnym głównym planie częściowym, 
albo w kontekście szerszego planowania głównego. Wówczas zostanie dokonana 
odpowiednia ocena oddziaływania na wartości obszaru Natura 2000. Ministerstwo 
Środowiska potwierdza, że wszelkie przedsięwzięcia urbanizacyjne na tym terenie będą 
wymagały planu szczegółowego. 

Pismo władz fińskich nie zawiera żadnych przesłanek, iż doszło do naruszenia 
wspólnotowego prawa środowiskowego w odniesieniu do planów użytkowania gruntów 
wokół wymienionego w petycji obszaru Natura 2000. 

Wnioski

Plany urbanizacyjne, takie jak plany na obszarze Natura 2000 Viikki-Vanhankaupunginlahti, 
są zazwyczaj realizowane etapami i w długim okresie. W takich przypadkach rola krajowych 
władz decyzyjnych i nadzorujących staje się kluczowa dla zapewnienia, by odpowiednia 
ocena skutków planów dla obszaru Natura 2000, w połączeniu z innymi planami czy 
przedsięwzięciami, została wydana przed jego zatwierdzeniem. Właściwe władze muszą 
zagwarantować przestrzeganie wymogów określonych w art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 
siedliskowej.
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Informacje przekazane przez Komisję nie wskazują, by decyzje władz fińskich dotyczące 
planów wykorzystania gruntów i implementacja tych decyzji naruszały wspólnotowe 
prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Komisja nie może zatem podjąć 
działań.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

W październiku 2009 r. składająca petycję przesłała dodatkowe informacje dotyczące 
omawianego projektu. Komisja Europejska zapoznała się z przesłaną dokumentacją, lecz 
doszła do wniosku, że nie zawiera ona żadnej wskazówki świadczącej o naruszeniu 
prawodawstwa wspólnotowego w zakresie ochrony przyrody. Komisja nie może zatem podjąć 
działań.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r. (REV IV)

Informacje przekazane początkowo Komisji nie wskazują, by decyzje władz fińskich 
dotyczące planów wykorzystania gruntów lub ich realizacja naruszały wspólnotowe 
prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Komisja stwierdziła zatem, że 
nie może podjąć działań.

Komisja rozpatrzyła również dodatkowe informacje od składającej petycję, otrzymane w 
październiku 2010 r., ale stwierdziła, że nie zawierają one żadnych przesłanek o naruszaniu 
wspólnotowego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

W dodatkowych dokumentach, otrzymanych w grudniu 2010 r., składająca petycję 
poinformowała Komisję, że plan użytkowania gruntów jest nadal realizowany, ale było to 
wiadome Komisji i zostało uwzględnione w poprzednich komunikatach.

W związku z tym stanowisko Komisji pozostaje niezmienione.

7. REV 4 Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Komisja przeanalizowała nowe informacje przekazane przez składającą petycję.

Po dokładnym przestudiowaniu tej dokumentacji Komisja nie ma jednak nic nowego do 
powiedzenia w związku ze zgodnością z przepisami procesu planowania. 

Należy zachęcić składającą petycję do uczestniczenia w trwającym procesie planowania.


