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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0318/2008, Janusz Lewandowski, Puolan kansalainen, ja neljä 
allekirjoittanutta, Århusin yleissopimuksen noudattamatta jättämisestä 
Puolan Itämeren rannikolla sijaitsevan Piasnickie Laki -alueen 
erityissuojelualueeksi nimeämisen osalta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa, etteivät Piasnickie Laki -alueen suojelualueeksi nimittämisestä 
vastaavat puolalaisviranomaiset huomioineet kyseiseen suojelualueeseen liitettävän alueen 
maanomistajien mielipiteitä. Vetoomuksen esittäjä korostaa tässä yhteydessä, että tiedon 
saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta 
ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräyksiä on rikottu. Vetoomuksen 
esittäjä katsoo myös, että Puolan ympäristöviranomaiset eivät ole tulkinneet asianmukaisesti
tapaukseen sovellettavaa luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta annettua direktiiviä 92/43/ETY. Hän on sitä mieltä, että hänen ja muiden 
maanomistajien edut ovat uhattuna, ja pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. heinäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä on huolissaan Puolan hallituksen ehdotuksesta nimetä Piasnickie Laki 
-alue (PLH 220021) Natura 2000 -alueeksi (yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi) kuulematta 
alueen maanomistajien mielipiteitä.
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Luontotyyppidirektiivissä (luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelua koskevassa direktiivissä 92/43/ETY1) vahvistetaan yhteisön tärkeinä pitämien 
alueiden (SCI-alueet) nimeämistä koskevat jäsenvaltioiden oikeudelliset velvoitteet. 
Direktiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot nimeävät direktiivissä selvästi määriteltyjen 
tieteellisten kriteerien perusteella sopivia alueita yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi. 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan asiaankuuluvat tieteelliset 
kriteerit täyttäviä alueita ei voida jättää nimeämättä yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi 
sosioekonomisten syiden vuoksi (ks. asia C-371/98). 

Puola ei ole tehnyt riittävästi ehdotuksia yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi, joten se ei ole 
täyttänyt luontotyyppidirektiivissä määriteltyjä oikeudellisia velvoitteitaan. Komissio lähetti 
Puolalle huhtikuussa 2006 virallisen ilmoituksen, ja Puolan viranomaiset vastasivat siihen 
heinäkuussa 2006. Puutteellisen vastauksen ja nimettyjen kohteiden riittämättömän määrän 
vuoksi komissio lähetti Puolalle 15. joulukuuta 2006 perustellun lausunnon. Puola teki tällä 
välin lokakuussa 2006 komissiolle ehdotuksen 41 uudesta yhteisön tärkeänä pitämästä 
alueesta ja seitsemän entisen SCI-alueen laajentamisesta. Puola teki perustellun lausunnon 
vastaanottamisen jälkeen komissiolle lisää ehdotuksia uusista yhteisön tärkeinä pitämistä 
alueista (yli 50 huhtikuussa ja yli 60 syyskuussa 2007). Komissio odottaa Puolan 
viranomaisten tekevän lisää ehdotuksia lähitulevaisuudessa. Se arvioi uudet ehdotukset ja 
päättää sen jälkeen tätä rikkomusta koskevista jatkotoimenpiteistä. 

Luontotyyppidirektiivi ei sisällä määräyksiä julkisen kuulemisen järjestämisestä uusia 
SCI-alueita nimettäessä. Kansalliset viranomaiset voivat siis itse päättää mahdollisten 
kuulemistilaisuuksien järjestämisestä. Komissio on puolestaan aina kehottanut jäsenvaltioita 
lisäämään kansalaisten tietoisuutta luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelua 
koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamisalasta ja tavoitteista. Puolan oikeusjärjestelmässä 
kuulemisten järjestämisestä vastaavat tietääksemme kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja 
kunnallisvaaleissa valitut paikallishallinnot. 

Komissio pitää tärkeänä eri sidosryhmien osallistumista Natura 2000 -verkoston 
hallinnointiin. Se on tukenut kahta Puolassa toteutettavaa Phare-kehityshanketta, joiden 
tavoitteena on helpottaa kuulemismenettelyä ja yhteistyötä eri sidosryhmien (myös 
maanomistajien) kanssa Natura 2000 -alueiden hoitosuunnitelmien kehittämiseksi ja parantaa 
kansalaisille suunnattua Natura 2000 -tiedotusta.

Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet eivät ole luonnonsuojelualueita, joilla kaikki 
ihmisen toiminta on kiellettyä tai rajoitettua. Natura 2000:n ensisijaisena tavoitteena on 
edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ottaen huomioon taloudelliset, sosiaaliset, 
sivistykselliset ja alueelliset vaatimukset. Peruslähtökohtana on se, että ihminen on 
olennainen osa luontoa ja että luonto ja ihminen ovat riippuvaisia toisistaan. Monien 
Natura 2000 -alueiden arvo perustuu niiden hyvään hoitoon, joten on tärkeää varmistaa, että 
näitä kestäviä käytäntöjä jatketaan myös tulevaisuudessa. Kyseinen lähestymistapa on 
hyödyllinen sekä ympäristönsuojelun että Natura 2000 -alueilla asuvien ja työskentelevien 
ihmisten kannalta. Hyvästä hoidosta riippuvaisten, osittain luonnonvaraisten uhanalaisten 
elinympäristöjen ja lajien säilyminen voidaan varmistaa ottamalla erilaiset maankäyttäjät 
                                               
1 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
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mukaan Natura 2000 -alueiden hallinnointiin. Natura 2000 -ohjelman täytäntöönpanoa 
edistäviä toimenpiteitä voidaan rahoittaa myös yhteisön eri rahastoista. Maanviljelijät, 
metsänhoitajat ja muut maankäyttäjät voivat saada rahoitusta Natura 2000 -verkostoon 
kuuluvien maiden hoitamiseen esimerkiksi Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset vastaavat kyseisen rahaston 
varojen käytöstä ns. maaseudun kehittämisohjelmien mukaisiin toimenpiteisiin.

Tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta 
ympäristöasioissa koskevaan Århusin yleissopimukseen liittyen vetoomuksen esittäjät 
huomauttavat, että yksityisomistajilla ei ole mahdollisuutta osallistua ehdotettuja 
suojelualueita koskevaan kuulemismenettelyyn. Vetoomuksen esittäjät pitävät tätä käytäntöä 
yleissopimuksen 8 artiklan vastaisena. 

Yleissopimuksen 8 artikla koskee sellaisten, viranomaisten vastuulla olevien yleisesti 
sovellettavien oikeudellisesti sitovien sääntöjen laatimista, joilla voi olla merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Artiklassa todetaan ennen kaikkea, että "kukin sopimuspuoli pyrkii 
edistämään sitä, että yleisö voi osallistua tehokkaasti, sopivassa vaiheessa" kyseisten 
sääntöjen laatimiseen.

Komissio toteaa ensin tältä osin, että Puolan lainsäädännössä on määriteltävä, ovatko säännöt, 
joiden perusteella alueita ehdotetaan yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi, Puolan 
lainsäädännön mukaan yleisesti sovellettavia oikeudellisesti sitovia sääntöjä. Jos niiden 
kuitenkin oletetaan olevan yleisesti sovellettavia oikeudellisesti sitovia sääntöjä, komissio on 
yleissopimuksen 8 artiklassa nimenomaisesti tunnustetun harkintavallan huomioon ottaen sitä 
mieltä, että käytäntö, jonka mukaan maanomistajia ei kuulla uusia SCI-alueita nimettäessä, ei 
ole kyseisen säännöksen vastainen.

Johtopäätökset

Jäsenvaltioilla on lakiin perustuva velvollisuus nimetä sopivia (asiaankuuluvat tieteelliset 
kriteerit täyttäviä) alueita SCI-alueiksi, eivätkä ne voi jättää alueita nimeämättä 
sosioekonomisten syiden vuoksi. Komissio ei näe mitään syytä kyseenalaistaa menettelyä, 
joka johti kyseisen alueen nimeämiseen SCI-alueeksi. Asianmukaisen kuulemismenettelyn 
järjestäminen Natura 2000 -alueiden nimeämisen ja hallinnoinnin yhteydessä on 
jäsenvaltioiden vastuulla. Århusin yleissopimuksen säännöksiä ei voida katsoa rikotun.


