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Vetoomus nro 0856/2005, Sagrario Heres Sedeño, Espanjan kansalainen, ”Pro 
Santamaría de Grado” -kansalaisryhmän puolesta muuntoaseman rakentamisesta 
40 000 m2:n alueelle ja suurjännitekaapeleiden linjaamisesta Gradon kunnan läpi 
Asturiasissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Paikallinen kansanpuolue (Asturias) kehottaa “Pro Santamaría de Grado”-kansalaisryhmän 
puolesta Euroopan parlamenttia ryhtymään kiireellisiin toimiin seuraavien suunnitelmien 
vuoksi: muuntoaseman rakentaminen 40 000 m2:n alueelle sekä suurjännitekaapeleiden 
linjaaminen Gradon kunnan läpi Asturiasissa. Vetoomuksen esittäjä pelkää, että kyseiset 
rakennustyöt johtavat luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 
annetun direktiivin 92/43/ETY rikkomiseen, koska ne vaikuttavat haitallisesti moniin yhteisön 
kannalta merkittäviin alueisiin ja häiritsevät lintujen suojelualueita. Tämän lisäksi 
rakennustyöt voivat johtaa myös ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta annetun direktiivin 
2003/4/EY rikkomiseen, koska paikalliset tai valtion viranomaiset eivät ole vastanneet 
tiedonsaantipyyntöihin. Itse asiassa espanjalainen sähköyhtiö Red Eléctrica Española ei ole
ainoastaan jättänyt toimittamatta tietoa, vaan salannut sitä tarkoituksellisesti asukkailta. 
Rakennettavista laitteistoista aiheutuvat sähkömagneettiset kentät eivät ainoastaan aiheuta 
terveysriskiä, vaan ne myös heikentävät alueen kestävää kehitystä (esim. maaseutumatkailua).

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 26. tammikuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 12. toukokuuta 2006

Vetoomuksen esittäjä väittää, että muuntoaseman rakentaminen ja suurjännitekaapeleiden 
linjaus Gradon kunnan läpi Asturiassa ei noudata luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
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suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY 1 sekä ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 
annetun direktiivin 2003/4/EY 2säännöksiä.

Vetoomukseen liitetyissä asiakirjoissa kuvaillaan alueen luontotyypit ja lajit. Vetoomuksen 
esittäjä viittaa alueisiin ESI200040 “Meandros del Nora” ja ES 1200029 “Río Nalón”, jotka 
Espanjan viranomaiset ovat nimenneet yhteisön tärkeinä pitämäksi alueiksi 
luontotyyppidirektiivin mukaisesti. Nämä alueet kuuluvat komission 7. joulukuuta 2004 
antaman päätöksen liitteenä olevaan luetteloon. Päätöksessä hyväksytään luettelo yhteisön 
tärkeinä pitämistä alueista Atlantin luonnonmaantieteellisellä alueella 3 neuvoston direktiivin 
92/43/ETY mukaisesti. Molempiin alueisiin kuuluu yhteisön tärkeinä pitämiä ensisijaisia 
luontotyyppejä ja direktiivin liitteissä II ja IV lueteltuja lajeja.

Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 ja 4 kohdissa esitetään useita menettely- ja 
varotoimenpidesuunnitelmia ja hankkeita, joilla on merkittävää vaikutusta Natura 2000 
-alueeseen. Tässä artiklassa annetuilla säännöksillä osoitetaan, missä tilanteissa voidaan tai ei 
voida sallia sellaiset suunnitelmat ja hankkeet, joilla on negatiivista vaikutusta. Direktiivin 
6 artiklan 3 kohdassa ilmoitetaan, että kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät liity 
suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen kannalta tarpeellisia, mutta saattavat vaikuttaa tähän 
alueeseen merkittävästi joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden 
kanssa, on arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen 
suojelutavoitteisiin. Kyseisen arvioinnin päätelmien ja direktiivin 6 artiklan 4 kohdassa 
ilmoitettujen jatkotoimien perusteella toimivaltaiset viranomaiset suostuvat hankkeeseen 
vasta sitten, kun on varmistettu, että se ei vaikuta kielteisesti kyseisen alueen
koskemattomuuteen ja tarvittaessa, kun on otettu selvää suuren yleisön mielipiteestä.

Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että muuntoasema 
sijoitetaan kyseessä olevien alueiden ulkopuolelle, ja sillä ei ole suoraa vaikutusta 
luontotyyppeihin ja lajeihin. Mitä tulee vetoomuksen esittäjän mainitsemiin muuntoaseman 
tuottamasta sähkömagneettisesta kentästä johtuviin negatiivisiin vaikutuksiin, komissiolla ei 
ole käytössään tieteellisiä asiakirjoja, joiden avulla voidaan osoittaa sähkömagneettisten 
kenttien vaikutus luontotyyppeihin ja lajeihin.  Mitä tulee suurjännitekaapeleiden linjaukseen, 
vetoomuksen esittäjän toimittamista tiedoista käy ilmi vain se, että on olemassa linjausreitti.

Tämän lisäksi vetoomuksen esittäjän toimittamista tiedoista ei käy ilmi hankkeen nykyinen 
tilanne, erityisesti se, onko se hyväksytty ja kuka on hankkeen kehittämisestä vastaava 
toimivaltainen viranomainen. Toimitetuista tiedoista ei käy myöskään ilmi, ovatko Espanjan 
viranomaiset tehneet hankkeen vaikutusarvioinnin kyseisen alueen osalta direktiivien 
säännösten mukaisesti.

Vetoomuksen esittäjän toimittaman tiedon perustella komissiolla ei ole mitään perustetta 
olettaa, että EU:n lainsäädäntöä ei ole sovellettu asianmukaisella tavalla. Jos vetoomuksen 
esittäjä voi toimittaa yksityiskohtaista tietoa, jonka avulla komissio voi arvioida näitä asioita 
edellä mainittuun direktiiviin verrattuna, komissio voi tutkia asiaa enemmän.

  
1 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
2 EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.
3 EUVL L 387, 29.12.2004, s. 1
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Vetoomuksen esittäjän toimittamien asiakirjojen mukana on myös kirjeenvaihtoa, joka on 
osoitettu Asturiasin aluehallinnolle (teollisuus- ja ympäristöneuvonnasta vastaavat henkilöt) 
sekä Espanjan hallituksen edustajalle Asturiasissa. Kirjeenvaihdossa pyydetään saamaan 
käyttöön kaikki tätä hanketta koskevat olemassa olevat asiakirjat ja sitä varten vähitellen 
kerätyt asiakirjat.  Vetoomuksen esittäjä väittää vetoomuksessaan Euroopan Parlamentille, 
että näihin pyyntöihin ei ole vastattu. Asiakirjoista ei käy selkeästi ilmi, kieltäytyivätkö edellä 
mainitut viranomaiset antamasta tietoja perustelluista syistä vai eikö vaatimuksia vain ole 
huomioitu. 

Direktiivin 2003/4/EY 3 artiklassa todetaan, että viranomaiset velvoitetaan tämän direktiivin 
mukaisesti saattamaan pyydettäessä saataville niiden omassa tai viranomaisia varten toisen 
hallussa olevaa ”ympäristötietoa” kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.  Tätä 
määräaikaa voidaan poikkeuksellisesti pidentää toisella kuukaudella esim. tiedon suuren 
määrän vuoksi. Pyynnön esittäjälle on ilmoitettava tällaisesta pidentämisestä. Jos pyyntö on 
esitetty liian yleisessä muodossa, viranomaisen on mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 
edellä mainitussa määräajassa pyydettävä pyynnön esittäjää tarkentamaan pyyntöä. 
Direktiivin 4 artiklassa ilmoitetaan mahdolliset tapaukset, jolloin viranomaiset voivat 
kieltäytyä antamasta ympäristötietoa. Hakijoilla on oikeus valitukseen, jos he katsovat, että 
heidän tietopyyntöään ei ole huomioitu tai tiedon antamisesta on epäoikeudenmukaisesti (joko 
kokonaan tai osittain) kieltäydytty, pyyntöön ei ole vastattu riittävällä tavalla tai sitä ei ole 
käsitelty direktiivin säännösten mukaisesti.

Vetoomuksen esittäjän toimittaman tiedon perusteella ei ole mahdollista arvioida tilannetta 
yksityiskohtaisemmin direktiivin 2003/4/EY suhteen. Pyynnön vastaanottaneiden 
viranomaisten olisi joka tapauksessa pitänyt antaa vetoomuksen esittäjälle vastaus, josta käy 
ilmi syyt tiedon saannin epäämiseen tai viranomaisten olisi pitänyt toimittaa tiedot. 
Vetoomuksen esittäjää pyydetään uusimaan viranomaisille tekemänsä ympäristötietopyyntö 
asianmukaisella tavalla ja tarvittaessa hyödyntämään valitusmahdollisuuksia.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007

Tausta:

Komissio antoi ensimmäisen vastauksen vetoomukseen toukokuussa 2006. Vetoomuksen 
esittäjän toimittamien tietojen perusteella vastauksessa todettiin, että ei ollut mitään syytä 
olettaa, että EU:n lainsäädäntöä ei olisi sovellettu asianmukaisella tavalla. 

Komissio pyysi vetoomuksen esittäjää toimittamaan lisätietoja, joiden avulla komissio voi 
edelleen tutkia asiaa edellä mainittu luontotyyppidirektiivi 92/43/ETY huomioon ottaen. 
Vetoomuksen esittäjä lähetti lisätietoja Euroopan parlamentille, ja nämä tiedot toimitettiin 
komissiolle joulukuussa 2006.

Analyysi:

Jäljellä oleva arvioitava kysymys liittyy hankkeen mahdollisiin vaikutuksiin Natura 2000 
-verkkoon ja erityisesti alueisiin ESI1200040 “Meandros del Nora” ja ES 1200029 “Río 
Nalón”, jotka Espanjan viranomaiset ovat nimenneet yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi 
luontotyyppidirektiivin mukaisesti. 
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On epätodennäköistä, että muuntoaseman ja suurjännitemastojen rakentamista koskeva hanke 
vaikuttaisi alueisiin merkittävästi. Toimitetuista kartoista käy myös ilmi, että muuntoasemaa 
tai suurjännitemastoja ei rakenneta yhteisön tärkeinä pitämille alueille. Kaksi yhteisön 
tärkeänä pitämää aluetta sisältää pääosin rantakasvillisuutta sisältäviä luontotyyppejä ja niihin 
kuuluvia lajeja.

Saatavilla olevan todisteaineiston perusteella vaikuttaa epätodennäköiseltä, että 
muuntoaseman ja sähkökaapeleiden tuottamat sähkömagneettiset kentät vaikuttaisivat alueilla 
asuviin eläimiin. 

Päätelmät:

Arvioituaan toimitetut tiedot, komissio katsoo, että kyseisessä tapauksessa ei ole todisteita 
yhteisön lainsäädännön rikkomisesta, koska hanke ei vaikuta merkittävällä tavalla edellä 
mainittuihin yhteisön tärkeinä pitämiin alueisiin. 


