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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1394/2007 Miguel Angel Gea Rifá, Espanjan kansalainen, Caño de 
la Barretaan lähelle El Rompidoa (Cartaya, Andalusia) rakennettavaksi 
suunnitellun vesiurheilukeskuksen haitallisista vaikutuksista)

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pitää kyseenalaisena Andalusian viranomaisten aikomusta rakentaa 
vesiurheilukeskus Caño de la Barretaan lähelle El Rompidoa (Cartaya, Huelva, Andalusia). 
Vetoomuksen esittäjän mukaan tätä hanketta, jossa on tarkoituksena uudistaa Club Náutico 
Río Piedrasin tilat, ei ole ennakoitu Cartayan yleisessä kaupungistamissuunnitelmassa eikä 
Andalusian kaupunkialueita koskevassa suunnitelmassa. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että 
suunnitellut tilat menisivät alkuperäisen infrastruktuurin kohtuullista uudistamista pidemmälle 
ja vaikuttaisivat Rio Piedrasin ekosysteemiin vakavalla tavalla. Vetoomuksen esittäjän 
mukaan tämän hankkeen kanssa ristiriidassa olisi Andalusian viranomaisten ehdotus Caño de 
la Barretan alueen sisällyttämisestä Natura 2000 -verkostoon.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 21. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 24. huhtikuuta 2009

Komissio toteaa, että paikka, johon uutta satamatilaa suunnitellaan, sijaitsee yhteisön tärkeänä 
pitämällä alueella ES6150028 (Estuario del Río Piedras). Se sijaitsee toisen yhteisön tärkeänä 
pitämän alueen ES6150006 (Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompidon) vieressä. 
Espanjan viranomaiset ovat ehdottaneet kumpaakin luontotyyppidirektiivin1 mukaiseksi 
tärkeäksi alueeksi.

                                               
1 Neuvoston direktiivi 92/43/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta. EYVL L 206, 22.7.1992.
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Komissio on sitä mieltä, että voisi olla hyödyllistä palauttaa mieleen 
luontotyyppidirektiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 ja 4 kohdasta aiheutuvat velvoitteet, joissa 
määrätään, että kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät liity suoranaisesti alueen 
käyttöön tai ole sen kannalta tarpeellisia, mutta saattavat vaikuttaa tähän alueeseen joko 
erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa, on arvioitava 
asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin. Tällaisten 
vaikutusten arvioinnista tehtyjen johtopäätösten ja sovellettavan luontotyyppidirektiivin 
määräysten perusteella toimivaltaiset viranomaiset antavat hyväksyntänsä tälle suunnitelmalle 
tai hankkeelle vasta varmistuttuaan siitä, että suunnitelma tai hanke ei vaikuta kyseisen alueen 
eheyteen.

Komissio ei ole tietoinen suunnitelmista, joihin vetoomuksen esittäjä viittaa. Vetoomuksen 
esittäjän antamien tietojen mukaan alueellisten ja paikallisten viranomaisten on vielä 
hyväksyttävä nämä suunnitelmat.

Päätelmät

Komission käytettävissä olevien tietojen mukaan toimivaltaisten viranomaisten on vielä 
hyväksyttävä uutta satamatilaa koskeva hanke. Tästä hankkeesta ei ole tehty lopullista 
päätöstä. Komissio katsoo, että ei ole aihetta olettaa, että luontotyyppidirektiivin vaatimuksia 
on tässä vaiheessa laiminlyöty. Komissio ei ryhdy sen vuoksi lisätoimiin, ellei uusia 
tosiseikkoja ilmene.


