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Vetoomus nro 0391/2006, Yolanda Espinosa Vecino (Espanjan kansalainen), Asociación 
Bodón -järjestön puolesta, ja 10 000 allekirjoittanutta, suunnitellusta 
sähkövoimalinjasta Ladasta (Asturias) Velilla del Río Carrióniin (Palencia) 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjät vastustavat suunnitelmia rakentaa voimalinja, joka kulkee läpi Leónin 
keskeisen vuoristoalueen, joka on eräs Euroopan tärkeimmistä suojelualueista. Hankkeen 
väitetään olevan ristiriidassa Euroopan rakennerahastoista rahoitettujen hankkeiden kanssa, 
muun muassa niiden toimien kanssa, joilla on tarkoitus suojella karhua, metsoa ja muuta 
kasvistoa ja eläimistöä. He pyytävät siksi Euroopan parlamenttia huolehtimaan siitä, että 
Espanjan hallitus ja Asturasin ja Castile and Leónin autonomiset hallitukset keskeyttävät 
hankkeen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. syyskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007.

I. Yhteenveto tiedoista
Vetoomuksen esittäjä vastustaa suunnitelmia rakentaa voimalinja, joka kulkee Leònin 
keskeisen vuoristoalueen läpi. Voimalinja todennäköisesti vaikuttaisi vakavasti suojeltuihin 
luontotyyppeihin ja lajeihin.

II. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että hanke ei ole kyseisen alueen kehityksen kannalta 
välttämätön ja että sillä olisi vakava vaikutus alueen sosioekonomiseen ja ympäristölliseen 
arvoon. Vetoomuksen esittäjän mukaan olisi olemassa reittejä, joiden vaikutus olisi 
vähäisempi kuin reitin, jonka on tarkoitus kulkea Leònin keskusvuoriston kautta.
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Vetoomuksen esittäjä väittää, että hankkeen perimmäinen tarkoitus on taloudellinen ja ettei se 
ota riittävästi huomioon alueen suojelutavoitteita. Suojelusta on säädetty luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta 2. huhtikuuta 1979 annetulla neuvoston direktiivillä 79/409/ETY1

(lintudirektiivi) ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21. 
toukokuuta 1992 annetulla neuvoston direktiivillä 92/43/ETY2 (luontotyyppidirektiivi).
Vetoomuksen esittäjä katsoo, että hanke voisi johtaa luontotyyppidirektiivin liitteen IV nojalla 
ensisijaisesti suojeltavien lajien kannalta vahingollisiin vaikutuksiin; näitä lajeja ovat Ursus 
Arctos (karhu) ja lintudirektiivin liitteessä I luetellut suojellut linnut, kuten Tetrao Urogallus 
(metso).

III. Komission kommentit vetoomukseen
Komissio suoritti vuonna 2000 tutkimuksen siitä, miten Espanjan viranomaiset olivat 
noudattaneet lintudirektiivin ja luontotyyppidirektiivin sekä tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 27. kesäkuuta 1985 annetun neuvoston 
direktiivin mukaisia yhteisövelvoitteitaan ensimmäisessä hankkeessa sähkövoimalinjan 
rakentamiseksi Ladasta (Asturias) Velilla del Ríoon (Palcencia).

Tämä tutkimus lopetettiin vuonna 2005 Espanjan toimivaltaisten viranomaisten annettua 
virallisen tiedonannon, jonka mukaan hankkeesta luovuttaisiin ja kokonaan uudesta 
hankkeesta järjestettäisiin asiaankuuluva ympäristövaikutusten arviointi. Kyseinen menettely 
on yhä käynnissä, eikä lupaa ole toistaiseksi myönnetty.
Komissio korostaa, että luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaan "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. Alueelle aiheutuvien vaikutusten arvioinnista 
tehtyjen johtopäätösten perusteella ja jollei 4 kohdan säännöksistä muuta johdu, toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset antavat hyväksyntänsä tälle suunnitelmalle tai hankkeelle vasta 
varmistuttuaan siitä, että suunnitelma tai hanke ei vaikuta kyseisen alueen 
koskemattomuuteen, ja kuultuaan tarvittaessa kansalaisia. 

Jos suunnitelma tai hanke on alueelle aiheutuvien vaikutusten arvioinnin kielteisestä 
tuloksesta huolimatta ja vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttuessa kuitenkin toteutettava erittäin 
tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien sosiaaliset tai taloudelliset 
syyt, jäsenvaltion on toteutettava kaikki tarvittavat korvaavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että Natura 2000:n yleinen kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. Jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle toteutetut korvaavat toimenpiteet. 

Jos kyseisellä alueella on ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi ja/tai laji, ainoat kysymykseen 
tulevat näkökohdat ovat sellaisia, jotka liittyvät ihmisen terveyteen tai yleiseen turvallisuuteen 
tai ensisijaisen tärkeisiin suotuisiin vaikutuksiin ympäristöön taikka, komission lausunnon 
mukaan, muihin erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottaviin syihin."

Edellä mainittuja säännöksiä ei sovelleta ainoastaan yhteisön tärkeinä pitämiin alueisiin vaan 

  
1 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1–18.
2 EYVL L 206 22.7.1992 s.7.
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myös luontotyyppidirektiivin 7 artiklassa tarkoitettuihin erityissuojelualueisiin.
Komissio korostaa, että luontotyyppidirektiivin 12 artiklan 1 kohdan mukaan "Jäsenvaltioiden 
on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet liitteessä IV olevassa a kohdassa olevia eläinlajeja 
koskevan tiukan suojelujärjestelmän käyttöönottamiseksi niiden luontaisella 
levinneisyysalueella ja kiellettävä: a) kaikki näiden lajien yksilöitä koskeva tahallinen 
pyydystäminen tai tappaminen luonnossa; b) näiden lajien tahallinen häiritseminen erityisesti 
niiden lisääntymis-, jälkeläistenhoito-, talvehtimis- ja muuttoaikana; c) tahallinen munien 
hävittäminen tai ottaminen luonnosta; d) lisääntymis- tai levähdyspaikkojen heikentäminen ja 
hävittäminen."

IV. Johtopäätökset
Koska hankkeesta on järjestettävä ympäristövaikutusten arviointi, tässä vaiheessa ei voida 
katsoa, että yhteisön ympäristölainsäädäntöä olisi rikottu.


