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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa tavasta, jolla komissio on suhtautunut hänen esittämäänsä 
valitukseen Koperin ja Divačan välisen rautatielinjan toisen rataosuuden rakentamista 
koskevasta Slovenian valtion hankkeesta, joka vetoomuksen esittäjän mielestä aiheuttaa 
peruuttamatonta vahinkoa Natura 2000 -alueelle. Hän on myös tehnyt kantelun Euroopan 
oikeusasiamiehelle.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 8. toukokuuta 2019. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 227 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 30. heinäkuuta 2019

Useimpien vetoomuksen esittäjän mainitsemien kysymysten osalta komissio ei voi puuttua 
asiaan, koska asiat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Vetoomuksen esittäjän esittämä valitus kirjattiin valitustenkäsittelyjen tietokantaan1 
13. syyskuuta 2018. Valituksen tärkeimmät epäkohdat liittyivät Divačan ja Koperin välisen 
toisen rataosuuden rakentamista, käyttöä ja hallintaa koskevan lain hyväksymiseen (nk. 
Divača-Koper-laki) sekä väitettyihin huomattaviin vaikutuksiin luontoon ja pohjaveteen 
herkällä karstimaalla ja Natura 2000 -alueella. Valituksen mukaan Divača-Koper-lain 
vastaiset menettelyt on pantu vireille kansallisissa ja kansainvälisissä elimissä, mukaan lukien 
Slovenian perustuslakituomioistuin ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin.

1 CHAP (2018) 003069.
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EU:n ympäristölainsäädännön noudattaminen:

Hanke koskee uuden, 27 km pitkän rautatien rakentamista Divačan liittymän ja Koperin 
sataman välille. Haastavan vuoristoisen ja herkän ympäristön (karstimaa ja Natura 2000) 
vuoksi suunnitelma sisältää kahdeksan tunnelia ja muita monimutkaisia yhdyselementtejä 
(viadukteja, siltoja ja yhdystunneli). 

Komissio on arvioinut, onko hanke EU:n ympäristölainsäädännön mukainen 
valitusmenettelyn, Verkkojen Eurooppa -välineen, Euroopan investointipankin (EIP) ja 
koheesiopolitiikan (meneillään oleva arviointi) rahoituspyyntöjen yhteydessä. 

Tärkeimmät kysymykset liittyivät luontodirektiivin2 ja vesipuitedirektiivin3 noudattamiseen. 

Luontodirektiivi

Hanke on läpikäynyt kaikki määrätyt oikeudelliset menettelyt, mukaan lukien 
luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukainen asianmukainen arviointi. Kyseinen 6 artiklan 
3 kohdan mukainen arviointi tehtiin osana tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU4 mukaista 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Slovenian toimivaltainen viranomainen totesi, että 
vaikutukset Natura 2000 -alueisiin eivät olisi merkittäviä ja että tässä yhteydessä on otettu 
käyttöön erityisiä riskinhallintatoimenpiteitä (mukaan lukien erityinen pöytäkirja 
menettelytavasta, jos löydetään luolia). Komissio ei ole havainnut, että luontodirektiivin 
6 artiklan 3 kohtaa olisi rikottu.

Vesipuitedirektiivi

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat vahvistaneet, että hankkeeseen ei sisälly 
pintaveden fyysisten ominaisuuksien uusia muutoksia tai pohjaveden määrän muutoksia, jotka 
heikentäisivät vesimuodostuman tilaa tai estäisivät veden hyvän tilan saavuttamista 
vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 kohdan mukaisesti. Vesiin kohdistuvien haittavaikutusten 
vähentämistä koskevat toimenpiteet sisällytettiin ympäristöpäätöksiin. Slovenian viranomaiset 
toteuttivat myös Italian kanssa rajat ylittäviä kuulemisia mahdollisista vaikutuksista 
pohjavesilähteisiin ympäristövaikutusdirektiivin mukaisesti. Komissio ei ole havainnut, että 
vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 kohtaa olisi rikottu.

Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen sekä Verkkojen Eurooppa -välineen ja EIP:n 
toimittamien tietojen perusteella komissio ei ole havainnut, että EU:n ympäristölainsäädäntöä 
olisi rikottu. Tämä annettiin tiedoksi vetoomuksen esittäjälle 19. joulukuuta 2018. Koska 
mitään asiaankuuluvia väitteistä ei esitetty, komissiolle toimitetun valituksen käsittely 
päätettiin 21. helmikuuta 2019.

2 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7–50).
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23. lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1–73).
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13. joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja 
yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 26, 
28.1.2012, s. 1)
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Päätelmät

Koska mitään EU:n ympäristölainsäädännön rikkomusta ei ole todettu, komissio ei aio ryhtyä 
jatkotoimiin. 


