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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 56/2007, Jesús Pons Vidal (Espanjan kansalainen), Associació per 
a la protecció mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE -yhdistyksen puolesta, 
Alicantessa sijaitsevan Adsubian kylän kohtuuttomasta kaupungistamisesta ja sen 
mahdollisesta haitallisesta vaikutuksesta Marjal Pego-Olivan suojeltuun alueeseen

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä arvostelee kolmea uutta kaupunkialueen kehittämistä koskevaa hanketta, 
jotka toteutetaan Adsubian kunnassa Alicantessa. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että kyseiset 
kolme hanketta kaupungistavat aluetta liikaa (1958 uutta taloa) ja että ne vaikuttavat 
haitallisesti Bullent-jokeen ja Marjal Pego-Olivan kosteikkoon, joka on Ramsar-sopimuksella 
suojeltu alue. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että nykyinen kaupungistaminen herättää vakavia 
kysymyksiä vedenkeräyksen ja -jakelun kestävyydestä ja että kehittämisen jatkaminen 
heikentää tilannetta entisestään. Vetoomuksen esittäjä kyseenalaistaa tähän mennessä tehdyn 
ympäristövaikutusten arvioinnin ja pyytää Euroopan parlamenttia varmistamaan, että asiasta 
tehdään asianmukainen arviointi. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. toukokuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 29. marraskuuta 2007

Yhteenveto tosiasioista:

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Atzubian paikallisviranomaisten tekemä päätös Alicantessa, 
lähellä Marjal de Pego - Olivan kosteikkoa toteutettavista kolmesta kaupunkialueen 
kehittämishankkeesta on tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
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arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/337/ETY1 (YVA-
direktiivin), sellaisena kuin se on muutettuna, luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2 päivänä 
huhtikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY2 (lintudirektiivin) sekä 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä 
toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY3 (luontotyyppidirektiivin) 
määräysten vastainen.

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä on sitä mieltä, että hankkeiden vaatimien vesivarojen käyttö vaikuttaisi 
haitallisesti luontotyyppidirektiivin perusteella suojeltuun merkittävään luontotyyppiin sekä 
eläin- ja kasvilajeihin.

Vetoomuksen esittäjä väittää, että hanke toteutetaan taloudellisten näkökulmien takia, eikä 
siinä oteta huomioon lintu- ja luontotyyppidirektiivin perusteella suojellun alueen 
suojelutavoitteita.

Komission kommentit vetoomukseen

Komissio on tietoinen vetoomuksessa esitetyistä seikoista. Sama yhdistys on tehnyt kyseisestä 
asiasta kantelun, jonka komissio on rekisteröinyt viitteellä 2006/4227.

Direktiivin 85/337/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 97/11/EY4 ja 
2003/35/EY5, mukaan kaupunkialueiden kehittämishankkeisiin sovelletaan liitteen II 
10b kohtaa.  Jäsenvaltioiden on määriteltävä tässä liitteessä mainittujen hankkeiden osalta 
joko tapauskohtaisesti selvittämällä tai jäsenvaltioiden asettamien raja-arvojen tai 
valintaperusteiden avulla, arvioidaanko hanke direktiivin 85/337/ETY, sellaisena kuin se on 
muutettuna, 5–10 artiklan mukaisesti.

Alustavassa tutkimuksessa on todettu, että kyseinen kaupunkialueen kehittämishanke aiotaan 
toteuttaa lähellä Marjal de Pego - Olivan aluetta, joka on nimetty yhteisön tärkeänä pitämäksi 
alueeksi ja erityissuojelualueeksi ES0000147.

Komissio korostaa, että luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti ”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 

                                               
1  Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, EYVL L 175, 5.7.1985
2 Neuvoston direktiivi 79/409/ETY luonnonvaraisten lintujen suojelusta, EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1–18
3  Neuvoston direktiivi 92/43/ETY luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta, 
EYVL L 206 22.7.1992 s.7
4 Neuvoston direktiivi 97/11/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1997, direktiivin 85/337/ETY muuttamisesta, 
EYVL L 73, 14.3.1997
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/35/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, EUVL L 156, 
25.6.2003
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tehtyjen johtopäätösten perusteella ja jollei 4 kohdan säännöksistä muuta johdu, 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.”

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 tai yleiseen turvallisuuteen 
tai ensisijaisen tärkeisiin suotuisiin vaikutuksiin ympäristöön taikka, komission lausunnon 
mukaan, muihin erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottaviin syihin.

Edellä mainittuja määräyksiä sovelletaan yhteisön tärkeinä pitämiin alueisiin sekä erityisten 
suojelutoimien alueisiin luototyyppidirektiivin 7 artiklan perusteella.

Johtopäätökset

Komissio on ottanut yhteyttä Espanjan viranomaisiin tämän tiedustelun puitteissa ja pyytänyt 
heidän huomioitaan luontotyyppidirektiivin, lintudirektiivin ja YVA-direktiivin 
noudattamisesta. Heidän vastauksensa on parhaillaan komission arvioitavana.  Komissio 
tiedottaa vetoomusvaliokunnalle tämän tutkimuksen tuloksista.


