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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 1003/2005, José Manuel García Agudo, Espanjan kansalainen, Residents’ 
Coordinating Committee Against the Penagos Motorway Section -ryhmän puolesta, ja 5 
allekirjoittanutta, suunnitteilla olevan Cantabrian läpi kulkevan A8-moottoritien osiosta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjät ilmaisevat huolestuneisuutensa koskien Cantabriaan suunniteltua A8-
moottoritietä ja erityisesti sen Penagosin kautta kulkevaa osuutta, jonka osalta he 
huomauttavat Espanjan eri hallitusten puoltaneen eri reittivaihtoehtoja. Vaikka pohjoisen tien 
työt on saatu jo lähestulkoon päätökseen, nyttemmin on alettu suunnitella eteläisen tien 
rakennustöiden käynnistämistä uudelleen. Vetoomuksen esittäjien mukaan tämä olisi täysin 
tarpeetonta ja johtaisi kahden yhdensuuntaisen tien rakentamiseen. Tilanne on lisäksi 
muuttunut merkittävästi sitten Espanjan hallituksen hyväksyttyä ympäristövaikutusten 
arvioinnin vuonna 1993. Vetoomuksen esittäjät ovat huolissaan siitä, että hanke johtaa 
lukuisten EU:n ympäristödirektiivien rikkomiseen etenkin La Llaman kosteikkoalueella. He 
vaativat tiehankkeen keskeyttämistä, lisätietojen antamista yleisölle sekä uuden 
ympäristövaikutusten arvioinnin tekemistä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. maaliskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 10. marraskuuta 2006

Vetoomus

José Manuel García Agudo lähetti 21. lokakuuta 2005 Euroopan parlamentille vetoomuksen 
koskien moottoritien rakentamista Cantabriaan (Espanja) Solaresin ja Zuritan välille.

José Garcían mukaan vuonna 1993 tehdyssä ympäristövaikutusten arvioinnissa ei huomioitu 
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hankkeen mahdollisia vaikutuksia eräisiin luontokohteisiin (Humedal de la Llama) tai 
kulttuuriperintökohteisiin. Hän väittää moottoritien sijaitsevan myös liian lähellä eräitä 
kaupunkialueita.

Komission huomautukset

Tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista säädetään direktiivissä 85/337/ETY1

sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 97/11/EY2 ja 2003/35/EY3. Moottoriteiden, 
moottoriliikenneteiden sekä eräiden muiden teiden rakennushankkeet edellyttävät direktiivin 
nojalla aina vaikutustenarviointia (ne sisältyvät liitteen I kohtaan 7).

José Garcían mukaan ympäristövaikutusten arviointi on tehty ja moottoritie rakennetaan 
arvioinnissa päätetyn reitin mukaisesti. Saatujen tietojen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, 
että hanketta tutkitaan edelleen. Näin ollen ei ole selvää, onko arviointi päättynyt tai onko 
moottoritien rakennustöille myönnetty jo lupa.

Käytettävissä olevien tietojen mukaan hanke sijoittuu alueelle, joka on lähellä kahta 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun direktiivin 
92/43/ETY4 mukaista yhteisön tärkeänä pitämää aluetta, ES1300010 "Río Pas" ja ES1300015 
"Río Miera". Vetoomuksen esittäjän antamien suppeiden tietojen perusteella ei kuitenkaan ole 
mahdollista määrittää, voidaanko neuvoston direktiiviä 92/43/ETY soveltaa tähän
nimenomaiseen tapaukseen.

Päätelmät

Vetoomuksen esittäjän toimittamien moottoritien rakennushanketta Cantabriassa koskevien 
tietojen perusteella komissio ei tässä vaiheessa voi todeta yhteisön oikeutta rikotun. Komissio 
tutkii asiaa uudelleen, mikäli vetoomuksen esittäjä toimittaa yksityiskohtaisempia tietoja, 
joiden pohjalta komissio voi arvioida ongelmia suhteessa mainittuihin direktiiveihin.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 21. syyskuuta 2007

Euroopan parlamentille 10. marraskuuta 2006 toimitetussa ensimmäisessä käsiteltävänä 
olevaa vetoomusta koskevassa vastauksessaan komissio totesi, että vetoomuksen esittäjän 
antamien tietojen perusteella ei ollut mahdollista määrittää, voidaanko neuvoston direktiiviä 
92/43/ETY soveltaa tähän nimenomaiseen tapaukseen.

Komissiolle on toimitettu vetoomuksen esittäjän Euroopan parlamentille lähettämät lisätiedot, 
muun muassa asiakirjoja, jotka koskevat suunnitellun hankkeen mahdollisia vaikutuksia 
luontoarvoihin kuten Natura 2000 -alueisiin. Näiden tietojen pohjalta komissio voi antaa 
                                               
1 Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten 

hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, EYVL L 175, 5.7.1985.
2 Neuvoston direktiivi 97/11/EY, annettu 3 päivänä 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, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, EUVL L 156, 
25.6.2003.

4 EYVL L 206, 22.7.1992.
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tämän toisen käsiteltävänä olevaa vetoomusta koskevan tiedonannon.

Komissio vahvistaa ensimmäiset huomionsa koskien tiettyjen hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista annettua direktiiviä 85/337/ETY1 sellaisena kuin se on 
muutettuna direktiiveillä 97/11/EY2 ja 2003/35/EY3. Kuten komission 26. tammikuuta 2006 
vetoomuksen esittäjälle lähettämässä kirjeessä selitetään, Solaresin ja Zuritan välisen 
tieosuuden ympäristövaikutuksia on arvioitu vaaditusti ja Espanjan viranomaiset hyväksyivät 
arvioinnin tulokset 28. kesäkuuta 1993. Komissio ei katsonut, että kolmetoista vuotta 
aiemmin arvioidun ja hyväksytyn hankkeen puitteissa oli rikottu sovellettavaa yhteisön 
ympäristölainsäädäntöä.

Mitä tulee neuvoston direktiivin 92/43/ETY4 (luontotyyppidirektiivi) mahdolliseen 
rikkomiseen, seuraavat seikat on otettava huomioon:

Saatujen tietojen mukaan hanke sijaitsee Penagosin kunnassa lähellä kosteikkoa, joka 
tunnetaan nimellä "Laguna de la Llama". Kyseinen kosteikkoalue ei sijaitse neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY mukaisella yhteisön tärkeänä pitämällä alueella eikä se ole 
lintudirektiivin5 mukainen erityissuojelualue.

Yhteisön tärkeänä pitämät Natura 2000 -alueet, joiden osalta tiehankkeen mahdollisia 
vaikutuksia on tarkasteltava, ovat ES1300010 "Río Pas" ja ES1300015 "Río Miera".

Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaan tiehankkeen vaikutuksia Natura-alueisiin
olisi arvioitava siinä tapauksessa, että kyseinen hanke saattaa vaikuttaa näihin alueisiin 
merkittävästi joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa.

Mainitut kaksi yhteisön tärkeänä pitämää aluetta tarjoavat suojan merkittävälle rantojen 
kasvillisuudelle, eri luontotyypeille sekä vesieläimille. Tiehanke noudattaa itä-länsi-suuntaa, 
kun taas molemmat muodoltaan pitkulaiset ja kapeat Natura-alueet ovat pohjois-etelä-
suunnassa. Näin ollen on epätodennäköistä, että tiehankkeella on merkittävää vaikutusta 
kyseisten Natura 2000 -alueiden suojeluarvoon.

Tuoreimpien saatujen tietojen perusteella ei ole syytä todeta tapahtuneen EU:n lainsäädännön 
rikkomista.

                                               
1 Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, EYVL L 175, 5.7.1985.
2 Neuvoston direktiivi 97/11/EY, annettu 3 päivänä 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, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, EUVL L 156, 
25.6.2003, s. 17.
4 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta. 
EYVL L 206, 22.7.1992.
5 Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta. 
EYVL L 103, 25.4.1979.
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