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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 470/2007, Juliana Chaves, Espanjan kansalainen, (”Amics de la 
Tierra – Eivissa” -kansalaisjärjestön puolesta,) (ja 10 849 allekirjoittanutta,) 
paikallisviranomaisten moottoritiehankkeen ympäristövaikutuksista Ibizan 
saarella 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä arvostelee ”Amics de la Tierra – Eivissa” -kansalaisjärjestön puolesta 
paikallisviranomaisten suunnitelmia rakentaa useita moottoriteitä Ibizan saarelle. 
Vetoomuksen esittäjä katsoo, että hankkeilla kehitetään moottoritieverkko, joka on suhteeton 
saaren kokoon nähden, ja kyseenalaistaa sen vaikutukset ympäristöön (mukaan luettuna 
Ramsarin sopimuksen nojalla suojellut alueet). Vetoomuksen esittäjä moittii myös joitakin 
hallinnollisia päätöksiä, jotka liittyvät kyseisten hankkeiden täytäntöönpanoon, joka on 
aiheuttanut joitain oikeudellisesti epävarmoja pakkolunastuksia. Vetoomuksen esittäjä pyytää 
Euroopan parlamenttia tutkimaan asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

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

3. Komission vastaus, saatu 1. kesäkuuta 2007.

"Vetoomuksen esittäjä pitää Eivissan paikallisviranomaisten suunnitelmaa rakentaa useita 
moottoriteitä saarelle suhteettomana ja uhkana paikallisympäristölle. 

Vetoomuksen esittäjä viittaa kirjalliseen kysymykseen P-2048/06 annettuun vastaukseen, 
jossa Euroopan komissio otti yhteyttä Espanjan viranomaisiin yhteisön 
ympäristölainsäädäntöön liittyvien kysymysten tutkimiseksi. 
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Komissio pyysi toimivaltaisia viranomaisten kommentteja edellä mainitussa kirjallisessa 
kysymyksessä ja kahdessa muussa (E-3032/06 ja E-2813/06) kysymyksessä esiin nostetuista 
seikoista sekä useiden henkilöiden komissiolle jättämistä kanteluista. 

Kaikkien edellä mainittujen tietojen perusteella moottoritien rakentaminen vaikuttaisi 
haitallisesti saaren erityissuojelualueeseen ja ehdotettuihin yhteisön tärkeänä pitämiin 
alueisiin ”Ses Salines d’Eivissa i Formentera” ja ”Serra Grossa” sekä saaren 
kulttuuriperintöön ja historialliseen perintöön. Hanke olisi todennäköisesti 
ympäristövaikutusten arvioinnin kohteena. 

Vastauksena komission pyyntöön Espanjan viranomaiset toimittivat yksityiskohtaisen 
raportin joulukuussa 2006.

Komissio on tarkastellut luontotyyppidirektiivin 92/43/ETY1, soveltamista ja katsoo, että 
hankkeilla ”Desdoblamiento de la segunda ronda de Eivissa” ja ”Desdoblamiento de la 
carretera Eivissa-Sant Antoni” ei ole kielteisiä vaikutuksia Natura 2000 -kohteisiin. Komissio 
katsoo, että hankkeen ”Nuevo acceso al aeropuerto de Eivissa” tarkistus, jossa vaaditaan 
ojitusjärjestelmän muuttamista, varmistaa sen, että hankkeella todennäköisesti ei ole kielteisiä 
vaikutuksia ”Ses Salines d’Eivissa i Formentera” -kohteeseen. Siksi vaikuttaa siltä, että 
hankkeista on tehty asianmukaiset arvioinnit luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti ja että asianmukaiset suojelutoimet on otettu huomioon.

Komissio ei ole vielä saanut valmiiksi arviotaan direktiiveillä 97/11/EY2 oja 2003/35/EY3

muutetun tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 
annetussa direktiivissä 85/337/ETY4, annettujen velvoitteiden noudattamisesta.

Komissio tiedottaa vetoomusvaliokunnalle tutkimuksen lopullisista tuloksista."

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009.

"Aikaisemmassa vastauksessaan komission on ilmoittanut, että hankkeista on tehty 
asianmukaiset arvioinnit luontotyyppidirektiivin5 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja että 
asianmukaiset suojelutoimet on otettu huomioon.

Samassa yhteydessä komissio lupasi ilmoittaa vetoomusvaliokunnalle mainitun tutkimuksen 
tuloksen sen jälkeen, kun komissio on saanut valmiiksi arviotaan direktiiveillä 2003/35/ETY6

ja 2003/35/ETY 7 muutetun tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetussa direktiivissä 85/337/ETY8.

Komissio ilmoitti vetoomusvaliokunnalle 24.kesäkuuta 2008, että tietöiden teknisen luonteen 
(Eivissan ja Sant Antonin välisen tien leventäminen; uusi liittymätie lentoasemalle ja Eivissa 

                                               
1 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
2 EYVL L 73, 14.3.1997.
3 EUVL L 156, 25.6.2003.
4 EYVL L 175, 5.7.1985.
5 EYVL L 206 22.07.1992.
6 EYVL L 73, 14.3.1997.
7 EUVL L 156, 25.6.2003.
8 EYVL L 175, 5.7.1985.
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toisen kehätien leventäminen) hankkeita ei voida pitää moottoriteinä eikä 
moottoriliikenneteinä sen mukaisesti kuin ne on määritelty 15. marraskuuta 1975 tehdyssä 
Euroopan sopimuksessa liikenteen kansanvälisistä pääväylistä. 
Mainitut tienrakennustyöt ovat direktiivissä 85/337/ETY olevan liitteen 10e kohdan, 
sellaisena kuin mainittu direktiivi on muutettuna direktiiveillä 85/337/ETY ja 2003/35/ETY, 
mukaisia "muita tienrakennustöitä". Näyttää siltä, että toimivaltaiset viranomaiset ovat 
soveltaneet hankkeen yhteydessä yksinkertaistettua ympäristövaikutusten arviointia, minkä 
yhteydessä on arvioitu YVA-direktiivin 3 artiklassa lueteltuja suoria ja epäsuoria vaikutuksia.

Koska komissio ei havainnut minkäänlaista Euroopan ympäristölainsäädännön rikkomista, 
komissio lopetti tutkimukset 31. tammikuuta 2008."


