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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 0461/2006, Antonio Morales Mendez, Espanjan kansalainen, 
Ayuntamento de Aguimesin (Aguimes, Spain) puolesta, EY:n direktiivien 
85/337, 92/43 ja 79/409 rikkomisesta EAKR:n rahoittamassa Arinagan 
satamanlaajennushankkeessa (Gran Canaria, Espanja)

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on Aguimesin kaupunginjohtaja, väittää, että EAKR:n rahoittama 
Arinagan satamanlaajennushanke (Gran Canaria, Espanja) rikkoisi vakavasti EY:n 
ympäristölainsäädäntöä, erityisesti EY:n direktiivejä 85/337, 92/43 ja 79/409. Hän katsoo, 
ettei ympäristövaikutusten arviointia ole suoritettu asianmukaisesti, koska siinä ei oteta 
huomioon hankkeen haitallisia vaikutuksia suojelun kohteena oleviin alueen lajeihin.
Vetoomuksen esittäjä pyytää parlamenttia puuttumaan asiaan hankkeen keskeyttämiseksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 31. lokakuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti

3. Komission vastaus, saatu 17. huhtikuuta 2008.

 I. Vetoomus
Vetoomuksen esittäjä vastustaa Gran Canarialla (Kanariansaarilla) sijaitsevan Arinagan 
sataman laajennushanketta, jolla on todennäköisiä ympäristövaikutuksia suojelun kohteena 
oleviin luontotyyppeihin ja lajeihin. Hän väittää, etteivät viranomaiset ole arvioineet 
asianmukaisesti hankkeen vaikutuksia joihinkin tärkeisiin lajeihin ja luontotyyppeihin, kuten 
Arinagan lahden ja Formasin lahden "meriruohoniittyihin", jotka sijaitsevat yhteisön tärkeänä 
pitämän Playa del Cabrónin alueen (ES7010053) tuntumassa. Vetoomuksen esittäjä väittää, 
että vaikka nämä alueet sijaitsevat yhteisön tärkeänä pitämän alueen rajojen ulkopuolella, ne 
olisi pitänyt niiden luontoarvon perusteella sisällyttää yhteisön tärkeänä pitämään alueeseen. 
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Vetoomuksen esittäjän mukaan ei ole arvioitu myöskään vaihtoehtoja, joiden 
ympäristövaikutukset olisivat saattaneet olla vähäisemmät.

Lisäksi vetoomuksen esittäjä katsoo, että hanke saattaa olla vahingollinen 
luontotyyppidirektiivin liitteen IV mukaisille ensisijaisesti suojeltaville lajeille, kuten 
valekarettikilpikonnalle (Caretta caretta) ja liemikilpikonnalle (Chelonia mydas). Hän 
mainitsee lisäksi mahdolliset vaikutukset tärkeään lintualueeseen nro 351, jota 
Kanariansaarten viranomaiset eivät ole luokitelleet erityiseksi erityissuojelualueeksi 
lintudirektiivin liitteessä I lueteltujen suojelun kohteena olevien lintujen osalta.

II. Komission huomiot vetoomuksesta

Komissio on tietoinen vetoomuksen esittäjän esille nostamista kysymyksistä ja perusteluista, 
jotka olivat aiheena myös komissiolle jätetyssä kantelussa.

Saman vetoomuksen esittäjän tekemän kantelun (nro 2004/4430) rekisteröinnin lisäksi 
komissio suoritti tutkimuksen siitä, ovatko Espanjan viranomaiset noudattaneet 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2 päivänä huhtikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 
79/409/ETY1 (lintudirektiivi), luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY2

(luontotyyppidirektiivi) sekä tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin3

(YVA-direktiivi) mukaisia yhteisön velvoitteita, jotka liittyvät Arinagan 
satamalaajennushankkeen toteuttamiseen (Gran Canarialla).

Komissio on ottanut yhteyttä Espanjan viranomaisiin arvioidakseen kantelussa esille otetut 
kysymykset siitä, miten asiaan sovellettavaa yhteisön lainsäädäntöä on sovelluttu 
hankkeeseen.

Espanjan viranomaisten toimittamat tiedot vahvistivat, että toimivaltaiset viranomaiset olivat 
suorittaneet hankkeen laajennuksesta ympäristövaikutusten arvioinnin ja että hankkeen 
vaihtoehdot oli otettu huomioon. Kyseisessä arvioinnissa ei käynyt ilmi, että hankkeella olisi 
merkittäviä vaikutuksia edellä mainittuun yhteisön tärkeänä pitämään alueeseen. 

Espanjan viranomaiset toimittivat myös ornitologiset perusteet sille, miksei se luokitellut
tärkeän lintualueen nro 351 tiettyjä osia lintudirektiivin mukaiseksi erityiseksi 
erityissuojelualueeksi. 

Lisäksi tärkeällä lintualueella nro 351 esiintyviä lajeja esiintyy myös alueilla, jotka 
Kanariansaarten viranomaiset ovat luokitelleet erityisiksi erityissuojelualueiksi.

Komissio katsoi edellä mainitun perusteella, ettei ole voitu näyttää toteen, että yhteisön 
ympäristölainsäädäntöä olisi rikottu.

Näin ollen komissio ilmoitti 28. lokakuuta 2005 kantajalle aikomuksestaan päättää tutkinta 

                                               
1 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1–18
2 EYVL L 206, 22.7.1992, s.7
3 EYVL L 175, 5.7.1985, s.40
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sekä antoi tälle kuukauden aikaa esittää huomioita. Kantaja vastasi 21. joulukuuta 2005. 
Tutkittuaan kantajan esittämät perustelut komissio totesi, ettei voitu tunnistaa uusia 
näkökohtia, joiden perusteella komissio olisi voinut jatkaa asian tutkintaa.

III. Päätelmät

Komissio katsoo edellä mainitun perusteella, että vetoomuksen esittäjän perustelut on jo 
tutkittu hänen kantelunsa tutkinnan yhteydessä. Komissio katsoo, ettei ole toimitettu 
lisätietoja, joiden perusteella olisi voitu näyttää toteen asiaa koskevan yhteisön 
ympäristölainsäädäntöä rikkominen. 


