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Asia: Vetoomus nro 0551/2008, Olivier Pereon, Ranskan kansalainen, Syndicat des 
Paludiers -yhdistyksen puolesta, direktiivin 92/43/ETY väitetystä rikkomuksesta 
myönnettäessä suunnittelulupa suojellun Natura 2000 -alueen läheisyydessä 
Guérandessa toteutettavalle asuntohankkeelle

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjän mukaan Guéranden paikallisviranomaiset ovat rikkoneet 
direktiiviä 92/43/ETY antaessaan luvan suunnitella 23 yhteisasuntoa, 30 yksittäistä asuntoa ja 
vanhainkodin paikallisten suolamaiden välittömään läheisyyteen. Vetoomuksen esittäjän 
mukaan tämä vahingoittaa selvästi kyseisen suojelualueen ekosysteemiä. Suojelualue kuuluu 
30. maaliskuuta 2006 annetulla ministeriön asetuksella perustettuun Natura 2000 
-alueeseen FR210090. Vetoomuksen esittäjä asettaa kyseenalaiseksi paikallisviranomaisten 
väitteet, joiden mukaan suunnittelulupa on laillinen, koska se myönnettiin ennen asetuksen 
antamista (syyskuussa 2005). Hänen mukaansa Ranskan viranomaiset viivästyttivät 
perusteettomasti Natura 2000 -alueen perustamista vuoteen 2006. Ranskassa vireille pannut 
oikeustoimet saivat epäedullisen päätöksen, joten hän pyytää Euroopan parlamenttia 
tutkimaan asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 2. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomuksen esittäjän mukaan Guéranden kunnassa sijaitsevalla "La Ferme du 
Casino" -alueella toteutettava hanke rikkoisi luontotyypeistä sekä luonnonvaraisesta eläimistön 
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ja kasviston suojelusta 21. toukokuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/43/ETY1.
Vetoomuksessa viitataan asuntohankkeeseen (23 yhteisasuntoa, 30 yksittäistä asuntoa sekä 
vanhainkoti), joka on tarkoitus toteuttaa erityissuojelualueella FR5210090 "Marais salants de 
Guérande, traicts du Croisic, dunes et bois de Pen Bron, baies de St Goustan, du Castouillet, 
bois de Villeneuve". 

Suurin osa erityisten suojelutoimien alueesta nimettiin 7. joulukuuta 2004 yhteisön tärkeänä 
pitämäksi alueeksi FR5200627 "Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de 
Pen-Bron", mutta "La Ferme du Casino" jää hieman tämän alueen ulkopuolelle.
Asuntohankkeen kattama alue on ainakin vuodesta 2000 alkaen ollut lintujen suojelun 
kannalta tärkeä alue ja 1. tammikuuta 1995 alkaen se on rajoittunut Ramsarin 
yleissopimuksen mukaisiin suojelualueisiin.
27. lokakuuta 2004: Ensimmäinen alue nimettiin erityisten suojelutoimien alueeksi 
(ensimmäinen ministeriön asetus), johon "La Ferme du Casino" -alue ei sisältynyt.

9. joulukuuta 2005: kunnanjohtaja allekirjoitti rakennusluvan. Asuntohankealue oli tuolloin 
erityisten suojelutoimien alueen ulkopuolella.

9. helmikuuta 2006: Vetoomuksen esittäjä päätti saattaa asian Nantesin hallinto-oikeuden 
käsiteltäväksi väitteenään, että kunnanjohtaja ei ollut tiennyt, että alue, jota hanke koskee, oli 
sisällytetty ehdotettuun laajennettuun erityisten suojelutoimien alueeseen FR5210090. 

25. huhtikuuta 2006: erityisten suojelutoimien alueen laajentaminen (toinen ministeriön 
asetus, jolla kumottiin 27. lokakuuta 2004 annettu ministeriön asetus). Asuntohankkeen 
kattama alue on osa uutta erityisten suojelutoimien aluetta.

17. joulukuuta 2007: vetoomuksen esittäjän kanne päätettiin jättää tutkimatta 
(20. marraskuuta 2007 annettu päätös), koska kunnanjohtaja oli allekirjoittanut luvan ennen 
kuin alue oli luokiteltu erityisten suojelutoimien alueeksi. 

15. huhtikuuta 2008: vetoomuksen esittäjä lähetti kantelukirjeen komissiolle.

Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 kohdan mukaan kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka 
eivät liity suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen kannalta tarpeellisia, mutta saattavat 
vaikuttaa tähän alueeseen merkittävästi joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai 
hankkeiden kanssa, on arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen 
suojelutavoitteisiin. Alueelle aiheutuvien vaikutusten arvioinnista tehtyjen johtopäätösten 
perusteella toimivaltaiset kansalliset viranomaiset antavat hyväksyntänsä tälle suunnitelmalle 
tai hankkeelle vasta varmistuttuaan siitä, että suunnitelma tai hanke ei vaikuta kyseisen alueen 
koskemattomuuteen, ja kuultuaan tarvittaessa kansalaisia.

Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 4 kohdassa säädetään, että jos suunnitelma tai hanke on 
alueelle aiheutuvien vaikutusten arvioinnin kielteisestä tuloksesta huolimatta ja 
vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttuessa kuitenkin toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun 
kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien sosiaaliset tai taloudelliset syyt, jäsenvaltion on 
toteutettava kaikki tarvittavat korvaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Natura 2000:n 
yleinen kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle toteutetut 
korvaavat toimenpiteet. Jos kyseisellä alueella on ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi ja/tai 
laji, ainoat kysymykseen tulevat näkökohdat ovat sellaisia, jotka liittyvät ihmisen terveyteen 

                                               
1 Luontotyypeistä ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21. toukokuuta 1992 annettu neuvoston 
direktiivi 92/43/ETY (EYVL L 206, 22.7.1992, s.7).
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tai yleiseen turvallisuuteen tai ensisijaisen tärkeisiin suotuisiin vaikutuksiin ympäristöön 
taikka, komission lausunnon mukaan, muihin erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
pakottaviin syihin.

Hankkeen sijaintipaikan vieressä on kanava, jota pitkin suolainen vesi pääsee suolamaille 
nousuveden aikaan ("Etier du Pouliguen"). Vetoomuksen esittäjän antamien tietojen 
perusteella hanke voi toteutuessaan vaikuttaa yhteisön tärkeänä pitämän alueen 
luontotyyppeihin ja linnustoon (erityisten suojelutoimien alueella on tavattu 
38 lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia). 

Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen perusteella komissio lähetti 24. heinäkuuta 2008 
Ranskan viranomaisille kirjeen, jossa pyydettiin lisätietoja, joiden avulla olisi mahdollista 
arvioida kantelua yksityiskohtaisesti (kopiot rakennusluvasta ja oikeuden päätöksestä, selvitys 
lupamenettelyn eri vaiheista ja tämänhetkisestä tilanteesta, tiedot julkisesta 
kuulemistilaisuudesta, Natura 2000:sta ja ympäristöarvioinneista). Komissio ei ole vielä 
saanut vastausta Ranskan viranomaisilta. Tämän vuoksi kantelusta keskusteltiin Ranskan 
viranomaisten kanssa 6. helmikuuta 2009 pidetyssä pakettikokouksessa. Ranskan 
viranomaiset lähettävät komissiolle lisää tietoja.

Komissio käsittelee kantelua sen arvioimiseksi, onko neuvoston direktiiviä 92/43/ETY 
sovellettu asianmukaisesti. Komissio on lähettänyt tämän johdosta kirjeen Ranskan 
viranomaisille ja pyytänyt lisätietoja hankkeesta. Kun kyseiset tiedot on toimitettu, komissio 
voi päättää, miten asiassa edetään, ja se tiedottaa asiasta vetoomusvaliokunnalle.
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