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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 468/2007, Jan Terkel Nielsen, Tanskan kansalainen, 
ympäristöä koskevien EU:n sääntöjen rikkomisesta Tanskassa lomamökkien 
rakentamishankkeen yhteydessä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa siitä, että Tanskan viranomaiset ovat antaneet luvan 
20 lomamökin rakentamiselle pienelle Årøn saarelle Tanskassa. Hän painottaa, että koko saari 
on luokiteltu EU:n luontotyyppikohteeksi (96) ja että näin ollen koko lomamökkihanke rikkoo 
luonnonsuojelualaa koskevaa EU:n lainsäädäntöä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. syyskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 12. helmikuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä on huolissaan ehdotetuista rakennustoimista, jotka 
vaikuttavat ”kansainvälisesti suojeltuun alueeseen” pienellä Årøn saarella Lounais-Tanskassa. 
Hän ilmoittaa, että saari on nimetty kosteikoksi Ramsarin yleissopimuksen nojalla ja 
Natura 2000 -alueeksi luontotyyppidirektiivin nojalla.

Vuosina 2005 ja 2006 kansalliset viranomaiset hylkäsivät tiukasti hakemukset, jotka 
paikallisviranomaiset (Haderslevin kunta) esittivät lomamökkien rakentamisesta saarelle. 
Vuonna 2007 Tanskan kansankäräjät hyväksyi maankäytön suunnittelua koskevat säännökset
(Landsplansdirektiv for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland), jolla 
annetaan mahdollisuus rakentaa saarelle 20 lomamökkiä.
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Vetoomuksen esittäjä katsoo huolestuneena, että mahdollisuus rakentaa 20 lomamökkiä 
kansainvälisesti suojellulle alueelle vaikuttaa alueeseen. Hän pelkää, että tämä vaikuttaa 
haitallisesti luontotyyppeihin ja lajeihin, joiden nojalla alue on nimetty suojelualueeksi.

Vaikka alue on nimetty kansainvälisesti merkittäväksi kosteikoksi Ramsarin yleissopimuksen 
nojalla, yhteisö on kiinnostuneempi luokittelusta erityisten suojelutoimien alueeksi ja yhteisön 
tärkeänä pitämäksi alueeksi. Luokittelut on annettu täytettäessä velvollisuuksia, jotka johtuvat 
luonnonvaraisten lintujen suojelemisesta annetusta neuvoston direktiivistä 79/409/ETY 1  sekä 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetusta neuvoston 
direktiivistä 92/43/ETY2. Komissio vahvistaa, että Tanska on nimittänyt pienen Årøn saaren 
erityisten suojelutoimien alueeksi ja että se kuuluu Natura 2000 -verkoston puitteissa 
suojeltuihin alueisiin. 
Nimittämisen tieteellisenä perustana ovat muutamat luontotyypit, mukaan luettuna 
1330 ”Atlantin alueen suolaniityt” ja 3150 ”Magnopotamium- tai Hydrocharition-kasvustoiset 
luontaisesti ravinteiset järvet”. Lisäksi alueella asuu tiettyjä lintulajeja ja muita lajeja, mukaan 
luettuna Circus aeroginosus (ruskosuohaukka), Rana arvalis (viitasammakko) ja Bufo calamita 
(haisukonna).

Vetoomuksen esittäjä ei anna tietoa annetuista maankäyttösäännöksistä, mutta komissio on 
löytänyt kyseisen säädöksen kansalliselta Internet-sivulta. Vetoomuksessa ei esitetä tietoja, 
joiden perusteella voitaisiin päätellä, että säädös johtaisi suojeltujen luontotyyppien tai lajien 
häviämiseen tai suojelukohteeksi nimittämisen perustana olevien lajien merkittävään 
häiriintymiseen. 

Luontotyyppidirektiivin nojalla annettu suojeluasema ei estä muiden toimien toteuttamista 
kyseisellä alueella. Suunniteltujen toimien mahdolliset vaikutukset suojeltuihin 
luontotyyppeihin ja lajeihin on kuitenkin arvioitava. Tästä säädetään luontotyyppidirektiivin 
6 artiklan 3 kohdassa, jonka nojalla kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät liity 
suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen kannalta tarpeellisia, mutta saattavat vaikuttaa tähän 
alueeseen merkittävästi, on arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat 
alueen suojelutavoitteisiin. Tällaista arviointia koskeva menettely on esitetty luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY 6 artiklassa. Komissio on pannut merkille, että Tanskan kansalliset 
viranomaiset ovat tehneet tällaisen arvioinnin maankäyttösäännöksistä (21. elokuuta 2006, 
suorittajana Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet). 
Lisäksi pannaan merkille, että on ehdotettu lieventäviä toimenpiteitä, jotka vaikutusten 
lieventämisen lisäksi parantavat kyseisten lajien oloja. Arvioinnin päätelmänä on, että ottaen 
huomioon lieventävien toimenpiteiden täytäntöönpanon hankkeella ei ole merkittävää 
kielteistä vaikutusta luontotyyppeihin tai lajeihin, joiden perusteella alue on nimetty 
suojelukohteeksi tai lueteltu luontotyyppidirektiivin liitteessä IV tai lintudirektiivin 
liitteessä 1. 

Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun 
direktiivin 2001/42/EY soveltamisen osalta voidaan todeta, että maankäyttösäännöksistä on 
tietolähteiden mukaan tehty arviointi.

                                               
1 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1–18.
2 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
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Maankäyttösäännökset viitoittavat tietä suunnitteluprosessin seuraaville vaiheille (suunnittelu 
kunnallisella ja paikallisella tasolla), jotka voivat lopulta johtaa 20 lomamökin rakentamista 
koskevan luvan myöntämiseen. Tätä prosessia ohjataan, jotta siinä noudatettaisiin 
luontotyyppidirektiivin 6 ja 12 artiklaa.

Johtopäätökset

Komissio toteaa, että tämän alueen osalta on noudatettu luontotyyppidirektiivin 6 artiklaa: 
suunnitelmasta on tehty vaikutustenarviointi ja myöhemmälle suunnittelu- ja 
rakentamisprosessille on asetettu ehdot (suunnitelman muuttaminen kunnallisella tasolla ja 
suunnitelman laatiminen paikallisella tasolla). Saatujen tietojen perusteella komissio ei ole 
havainnut, että asiasta vastaavat Tanskan viranomaiset olisivat rikkoneet yhteisön 
ympäristölainsäädäntöä ehdotettuja rakentamistoimia koskevan menettelyn osalta 
(maankäyttöä koskevat säännökset).
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