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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0267/2007, adresată de Seija Pahl, de cetățenie finlandeză, sprijinită de 
asociațiile locale, împotriva unui proiect de dezvoltare urbană a unei zone umede 
în cadrul programului Natura 2000

1. Rezumatul petiției

Petiționara protestează împotriva unui proiect de mare amploare de dezvoltare a locuințelor 
(40 000 locuințe) în vecinătatea unei zone considerate zonă umedă în cadrul Convenției 
Ramsar și o zonă de protecție a păsărilor în cadrul Directivei 79/409/CEE. Mai mult decât 
atât, zona în chestiune se află în cadrul rețelei Natura 2000.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 iulie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2007

Context/Rezumat al faptelor/Istoric

Conform petiției, autoritățile finlandeze și Comisia pentru dezvoltare urbană din Helsinki au 
demarat un plan urbanistic care include un proiect de mare amploare de dezvoltare a 
locuințelor în vecinătatea unei zone considerate zonă umedă de importanță internațională în 
temeiul Convenției Ramsar din 1971 și zonă specială de protecție în temeiul Directivei 79/409/CEE
a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice1 (numele sitului în baza Natura 2000 este 
„Vanhankaupunginlahden lintuvesi”, iar codul sitului este FI0100062). De asemenea, aceasta 
este desemnată sit de importanță comunitară în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului 
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privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică1. Suprafața 
sitului Natura 2000 este de 316 ha. 

Petiția

Petiționara protestează împotriva dezvoltării ample a locuințelor din Helsinki, în vecinătatea 
unei zone considerate zonă specială de protecție în temeiul Directivei „Păsări” și sit de 
importanță comunitară în temeiul Directivei „Habitate”. Petiționara susține că orice fel de 
construcție în zonă va aduce prejudicii mari naturii sitului. 

Observațiile Comisiei asupra petiției

Regulile pentru protecția siturilor desemnate zone speciale de protecție în temeiul Directivei 
„Păsări” sau propuse ca situri de importanță comunitară în temeiul Directivei „Habitate” sunt 
stipulate la articolul 6 din directivă. Acest regim de protecție prevede inter alia că efectele 
proiectelor care ar putea avea un impact semnificativ asupra unui sit Natura 2000 trebuie 
evaluate în mod corespunzător și că astfel de proiecte pot fi autorizate doar în anumite 
condiții. 

Pe de altă parte, un proiect urbanistic sau un plan ori program de exploatare a terenurilor ar 
trebui supus unei evaluări strategice de mediu, în conformitate cu Directiva 2001/42/CE 
privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului.

Dacă planul de dezvoltare a locuințelor menționat în petiție ar putea avea un impact 
semnificativ asupra unui sit Natura 2000, așa cum susține petiționara, atunci este 
responsabilitatea autorităților finlandeze competente să se asigure că dispozițiile mai sus 
menționate sunt respectate. Aceasta înseamnă că autoritățile trebuie să se asigure că, înainte 
de acordarea autorizației, se realizează o evaluare temeinică a efectului planului asupra 
naturii. 

Petiția nu cuprinde nicio informație care să demonstreze că autoritățile finlandeze au luat vreo 
decizie cu privire la planul de dezvoltare a locuințelor care ar încălca legislația comunitară de 
mediu. Petiția nu furnizează nicio informație privind statutul actual al planului propus și se 
pare că, într-adevăr, acesta se află încă în stadiul de proiect. 

Concluzie

Informațiile furnizate de petiționară nu prezintă niciun indiciu cu privire la încălcarea 
legislației comunitare în ceea ce privește proiectul de dezvoltare urbană menționat în petiție. 
Prin urmare, Comisia nu este în măsură să intervină.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 17 iulie 2008

În urma comunicării către Comisia pentru petiții din luna noiembrie a anului 2007, Comisia a 
participat la reuniunea acesteia din 24 ianuarie 2008. În cadrul acestei reuniuni, Comisia a 
decis să trimită o scrisoare autorităților finlandeze pentru a cere informații cu privire la 
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proiectele de dezvoltare. Comisia a primit o copie a răspunsului oferit de Ministerul Mediului 
din Finlanda la 11 aprilie 2008, dar nu cunoaște conținutul scrisorii pe care comisia a 
adresat-o Finlandei.

Observațiile Comisiei cu privire la informațiile suplimentare furnizate de Ministerul Mediului

Ministerul Mediului explică cerințele legislației finlandeze privind rețeaua Natura 2000 și 
valorile naturale în cadrul planurilor de exploatare a terenurilor. De asemenea, acesta clarifică 
statutul proiectelor regionale, al planurilor director și al proiectelor detaliate în cauză. Mai 
mult decât atât, Ministerul furnizează informații despre planul de gestionare a sitului Natura 
2000 pentru perioada 2005 – 2014 și despre grupul de lucru pentru supraveghere și cercetare 
al sitului Natura 2000, incluzând reprezentanți ai orașului Helsinki, ai Institutului finlandez 
pentru mediu, ai Centrului regional de mediu din Uusimaa și ai Ministerului Mediului. 

Comisia a examinat planul director în ceea ce privește obligațiile stipulate la articolul 6 din 
Directiva „Habitate”. Planul include evaluarea rețelei Natura 2000 și recunoaște necesitatea 
aplicării măsurilor de reducere a schimbărilor climatice în vederea diminuării efectelor 
negative asupra populației de păsări a sitului Natura 2000. De asemenea, planul prevede 
luarea ulterioară în considerare a măsurilor de reducere a schimbărilor climatice în cadrul 
planurilor detaliate. Conform Ministerului Mediului, actualele planuri detaliate includ măsuri 
de reducere a schimbărilor climatice, precum restricții temporale privind lucrările de 
construcție pe parcursul sezonului de iernare. De asemenea, gestionarea sitului Natura 2000 
presupune restricții în materie de acces. 

Conform scrisorii, nu a fost luată, deocamdată, nicio decizie finală privind exploatarea
viitoare a terenurilor din regiunea Kivinokka (situată la granița de sud a sitului Natura 2000) 
căreia petiționara îi acordă o atenție deosebită. Această regiune va fi inclusă într-un plan 
director separat, parțial sau va fi abordată în cadrul unui plan director mai elaborat. Impactul 
asupra valorilor rețelei Natura 2000 va fi evaluat în mod corespunzător. Ministerul Mediului 
confirmă faptul că orice proiect de dezvoltare a locuințelor efectuat în această zonă va 
necesita un plan detaliat. 

Scrisoarea primită din partea autorităților finlandeze nu include niciun indiciu cu privire la 
încălcarea legislației comunitare de mediu în ceea ce privește proiectele de exploatare a 
terenurilor din jurul sitului Natura 2000 menționat în petiție. 

Concluzie

Planurile de dezvoltare a locuințelor, precum planul care implică situl Natura 2000 Viikki-
Vanhankaupunginlahti, sunt de obicei implementate treptat, pe parcursul unei perioade lungi 
de timp. În astfel de cazuri, rolul autorităților naționale de autorizare și supraveghere devine 
fundamental în asigurarea faptului că, înainte de adoptarea planului, se realizează o evaluare 
corespunzătoare a efectelor planurilor asupra sitului Natura 2000, alături de alte planuri sau 
proiecte. Autoritățile competente trebuie să se asigure că dispozițiile prevăzute la articolul 6 
alineatul (3) și (4) din Directiva „Habitate” sunt respectate.

Informațiile furnizate Comisiei nu prezintă niciun indiciu conform căruia deciziile 
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autorităților finlandeze privind planurile de exploatare a terenurilor sau implementarea 
acestora ar încălca legislația comunitară de mediu. Prin urmare, Comisia nu este în măsură să 
intervină.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 11 mai 2010

În octombrie 2009, petiționara a trimis informații suplimentare cu privire la acest proiect. 
Comisia a studiat documentația respectivă, dar conchide că aceasta nu prezintă niciun indiciu 
privind o eventuală încălcare a legislației comunitare privind natura. Prin urmare, Comisia nu 
este în măsură să intervină.

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 6 septembrie 2011 (REV IV)

Informațiile furnizate inițial Comisiei nu prezintă niciun indiciu conform căruia deciziile 
autorităților finlandeze privind planurile de exploatare a terenurilor sau implementarea 
acestora ar încălca legislația comunitară de mediu. Prin urmare, Comisia a declarat că nu este 
în măsură să intervină.

Comisia a analizat, de asemenea, informațiile suplimentare oferite de petiționară în octombrie 
2010 și a concluzionat că nu există nici un element care să indice o încălcare a legislației 
comunitare privind natura.

În documentele adiționale primite în decembrie 2010, petiționara a informat Comisia să 
planificarea utilizării terenurilor avansează, însă acest lucru era cunoscut și fusese luat în 
considerare în comunicările anterioare.

De aceea, Comisia nu și-a schimbat opinia.

7. (REV IV) Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Comisia a examinat informațiile noi transmise de petiționară.

După o examinare atentă a acestor documente, Comisia nu poate însă să adauge nimic în 
legătură cu conformitatea juridică a procesului de planificare. 

Se recomandă petiționarei să participe în cadrul procesului de planificare aflat în derulare.


