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Vetoomus nro 0360/2006, Radoslaw Szymczuk, Puolan kansalainen, "Workshop for All 
Beings" -ryhmän puolesta, EU:n lainsäädännön väitetystä rikkomisesta 
Tatra-vuoristossa Natura 2000 -alueella sijaitsevan Kuźnicen ja Kasprowy Wierchin 
välisen köysiradan nykyaikaistamisen ja kunnostamisen yhteydessä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kehottaa Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan, jotta se estäisi 
Tatra-vuoriston kansallispuistossa Natura 2000 -alueella sijaitsevan Kuźnicen ja Kasprowy 
Wierchin välisen köysiradan nykyaikaistamis- ja kunnostussuunnitelman, jonka Puolan 
toimivaltaiset viranomaiset ovat laatineet. Hän toteaa, ettei hankkeesta ole tehty 
ympäristövaikutusten arviointia ja että luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettua
neuvoston direktiiviä 79/409/ETY ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta annettua neuvoston direktiiviä 92/43/ETY on rikottu räikeästi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. syyskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007.

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä on huolissaan suunnitelmista kunnostaa ja laajentaa Kuźnicesta
Kasprowy Wierch -vuorelle kulkevaa köysirataa, joka sijaitsee Tatra-vuoristossa Natura 2000 
-alueella. Suunnitelmien mukaan köysiradan kapasiteetti lisää matkustajamäärää 180:stä
360:een tunnissa molempiin suuntiin talvikaudella. Kunnostustöiden yhteydessä köysiradan 
pylväät korvataan perustuksilla ja asemat rakennetaan uudelleen. Rakennustöiden ajan 
tarkoituksena on käyttää helikopteria. Vetoomuksen esittäjän mukaan investointihanke
sijaitsee keskeisellä Natura 2000 -alueella, ja siitä olisi selvää haittaa alueelle. Vetoomuksen 
esittäjä väittää, että myöntämällä luvan rakennustöille Puolan viranomaiset rikkovat 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun direktiivin
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92/43/ETY1 (luontotyyppidirektiivi), luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin
79/409/ETY2 (lintudirektiivi) ja tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 85/337/ETY3 (YVA-direktiivi)
säännöksiä.

Komission huomautukset

Komissio on myös vastaanottanut kaksi tätä hanketta koskevaa kannetta, joissa esitetään
vastaavanlaisia väitteitä yllä mainittujen direktiivien säännösten rikkomisesta.

Ympäristövaikutusten arviointi
Ilmeisesti tämän hankkeen rakennuslupamenettely käynnistettiin ennen Puolan liittymistä 
EU:hun, ja sijoituspäätös tehtiin syyskuussa 2003. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan (ks. esimerkiksi asia C-81/96, Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland) YVA-direktiiviä ei sovelleta silloin, kun rakennuslupamenettely on 
käynnistetty ennen direktiivin voimaantulopäivää, vaikka päätös hankkeesta tehtäisiinkin
vasta myöhemmin. Koska tämän direktiivin voimaantulopäivä oli Puolassa siis 
1. toukokuuta 2004, vaikuttaa toimitettujen tietojen perusteella siltä, ettei direktiiviä sovelleta 
tähän tapaukseen ja ettei sen säännösten rikkomisesta ole näyttöä.

Luonnonsuojelu
Saatavilla olevista tiedoista käy ilmi, että hanke sijaitsee Natura 2000 -alueella (''Tatry'', PLC 
120001), joka on nimitetty lintudirektiivin mukaiseksi erityissuojelualueeksi ja jota on 
ehdotettu komissiolle luontotyyppidirektiivin mukaiseksi yhteisön tärkeänä pitämäksi 
alueeksi.

Komissio katsoo, että koska hanke toteutetaan erityissuojelualueella ja hankkeen 
lupahakemus jätettiin virallisesti ennen direktiivin voimaantuloa, luontotyyppidirektiivin 
6 artiklan 2 kohdassa säädettyä velvoitetta voitaneen soveltaa alueeseen Puolan Euroopan 
unioniin liittymisestä lähtien eli 1. toukokuuta 2004 alkaen (ks. asia C-209/04, komissio vs. 
Itävalta). Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 2 kohdassa sekä kyseisen direktiivin 7 artiklassa 
edellytetään jäsenvaltioiden toteuttavan erityissuojelualueilla tarpeellisia toimenpiteitä 
estääkseen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen heikentymisen sekä häiriöt, jotka 
kohdistuvat niihin lajeihin, joita varten alueet on osoitettu.

Luontotyyppidirektiivissä saattaa olla vastaavanlaisia säännöksiä yhteisön tärkeänä pitämiin 
alueisiin kohdistuvista vaikutuksista.

Vetoomuksen esittäjän toimittamien yleisten tietojen perusteella vaikuttaisi ensi näkemältä 
olevan perusteltua päätellä, että hankkeella saattaa olla haitallisia vaikutuksia kyseiseen 
alueeseen.

  
1 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
2 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1–18.
3 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40–48.
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Päätelmät

Koska hankkeen rakennuslupamenettely käynnistettiin ennen YVA-direktiivin voimaantuloa, 
YVA-direktiiviä ei sovelleta tähän tapaukseen eikä sen rikkomisesta ole näyttöä.

Komissio arvioi saatavilla olevien tietojen perusteella, onko suunniteltu hanke kaikilta osin 
EU:n luonnonsuojelulainsäädännön mukainen.


