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Vetoomus nro 0653/2006,espanjalainen Gent del Ter -yhdistys, Ter-joen alajuoksun 
kanavointiin tähtäävän hankkeen hyväksymiseen liittyvistä väärinkäytöksistä (”Baix 
Ter”, Katalonia, Espanja)

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, Espanjasta peräisin oleva, katalonialainen ympäristöalan yhdistys 
asettaa kiistanalaiseksi sen, että Espanjan viranomaiset ovat hyväksyneet Ter-joen alajuoksun 
kanavointiin tähtäävän hankkeen. Vetoomuksen esittäjän mukaan päätöksessä ei ole otettu 
huomioon hankkeen vaikutuksia tiettyihin alueella suojeltuihin lajeihin. Vetoomuksen esittäjä 
toteaa, että hanketta rahoitetaan EU:n varoin ja katsoo, että se on ristiriidassa sellaisen kahden 
muun EU:n hankkeen (LIFE-aloite) kanssa, joissa pyritään luomaan asianmukainen 
elinympäristö suojelluille lajeille. Se on jo asettanut hankkeen hyväksymisen kiistanalaiseksi 
kansallisella tasolla, mutta ei ole saanut vastausta. Vetoomuksen esittäjä pyytää, että hanke 
keskeytetään, koska se on EU:n ympäristölainsäädännön ja -politiikan vastainen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. tammikuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 5. toukokuuta 2007

I. Tausta/vetoomus

Gent del Ter -yhdistys valittaa hankkeesta, jonka tarkoituksena on kastelukanavien 
rakentaminen Ter-joen alajuoksulle (Baix Terin alue, Girona, Espanja). Yhdistys osoittaa, että 
aiemmin on hyväksytty kaksi LIFE-hanketta, jotka koskevat alueen suojeltuja lajeja, mutta 
kanavien rakentaminen vaikuttaisi muihin lajeihin (esimerkiksi Anodonta Cygnea ja 
Gastereosteus gymnurus) ja joen varrella kasvaviin puihin.

Yhdistyksen mukaan hanke vaikuttaisi myös alueen vesitasapainoon, koska kastelukanavista 
pääsee vettä pohjaveteen ja rannikoiden suomaihin, jotka ovat osa tulevaa kansallispuistoa.
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Lisäksi yhdistys mainitsee, että ennen töiden alkua on ainoastaan suoritettava 
ympäristövaikutusten arviointi.

Sama yhdistys oli selvittänyt 8. tammikuuta 2007 päivätyssä, komissiolle ja Euroopan 
parlamentille osoitetussa kirjeessään, että Espanjan viranomaiset suorittivat 
ympäristövaikutusten arvioinnin, mutta ne eivät pystyneet antamaan lausuntoa hankkeesta, 
joka on suunnitteilla kanavan oikeanpuoleista rantaa varten.

II. Komission huomautukset

Komissio on tietoinen vetoomuksessa esitetystä hankkeesta. Gent del Ter -yhdistys oli 
toimittanut komissiolle kirjeen elokuussa 2006 ja komissio antoi vastauksen Raul Romeva i 
Ruedan kirjalliseen kysymykseen (9320/06) 25. lokakuuta 2006. Komissio katsoi, ettei 
ympäristövaikutusten arviointia ollut vielä saatettu päätökseen. Tämän vuoksi komissio voisi 
toimia vasta kansallisen menettelyn päätyttyä ja sitten, kun voidaan todeta, että yhteisön 
lainsäädäntöä on rikottu.

Tutkittuaan kaikki käytettävissä olleet asiakirjat, myös tammikuussa 2007 toimitetun kirjeen,
komissio ilmoitti Gent del Ter -yhdistykselle 13. helmikuuta 2007 päivätyssä kirjeessä, että 
direktiivin 85/337/ETY1 (ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi) sellaisena kuin 
sitä on muutettu direktiivillä 97/11/EY2 ja direktiivillä 2003/35/EY3, nojalla kyseiset hankkeet 
saattaisivat kuulua ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin liitteen II 
soveltamisalaan. Siksi on jäsenvaltioiden vastuulla määritellä joko tapauskohtaisiin 
tutkimuksiin, raja-arvoihin tai jäsenvaltioiden asettamiin perusteisiin tukeutuen ja ottaen 
huomioon liitteessä III annetut perusteet, onko hankkeella todennäköisesti merkittäviä 
vaikutuksia ympäristöön (ns. screening) niin, että toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää 
ympäristövaikutusten arvioinnin suorittamisesta.

Espanjan viranomaiset (Secretaría General para la prevención de la contaminación y el 
cambio climático – ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja ilmastonmuutoksesta 
vastaava pääsihteeristö) julkaisivat 7. syyskuuta 2006 päätöslauselmansa,4 jossa ne totesivat, 
että liitteessä III asetettujen perusteiden mukaisesti ympäristövaikutusten arviointia ei ollut 
välttämätöntä suorittaa.

Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskevassa direktiivissä edellytetään julkista 
kuulemista vain, jos päätetään suorittaa ympäristövaikutusten arviointi. Kyseisessä 
tapauksessa Espanjan viranomaiset päättivät, tutkittuaan hankkeen erityispiirteet, ettei 
ympäristövaikutusten arviointi ollut välttämätön. Ympäristövaikutusten arviointia koskevan 
direktiivin nojalla viranomaisten velvollisuutena on ollut päätöksen saattaminen yleisön 
tietoisuuteen. Näin ollen voidaan katsoa, että kyseisen päätöslauselman julkaiseminen 
Espanjan virallisessa lehdessä täyttää tämän vaatimuksen.

  
1 Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, 27. kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista, EYVL L 175, 5.7.1985.
2 Neuvoston direktiivi 97/11/EY, 3. maaliskuuta 1997, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 85/337/ETY muuttamisesta, EYVL L 73, 14.3.1997.
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/35/EY, 26. toukokuuta 2003, EYVL L 156, 25.6.2003, s. 
17.
4 Boletín Oficial del Estado (Espanjan virallinen lehti) nro 233, 29.9.2006.
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III. Päätelmät

Vetoomuksen esittäjän toimittamien asiakirjojen ja 7. syyskuuta 2006 annetun 
päätöslauselman perusteella ei voida osoittaa, että tapauksessa olisi rikottu yhteisön 
ympäristölainsäädäntöä.


