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kansalainen, Vejerin ja Algecirasin välisen A48-tien rakennushankkeen 
keskeyttämisestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä koordinoi kolmatta Tarifan kansalaisten toimintaryhmää (nimeltä 
"vähemmän betonia, enemmän järkeä"), joka pyrkii pysäyttämään Vejerin ja Algecirasin 
välille suunnitellun moottoritien A48 rakentamisen (joka tapahtuu laajentamalla Euroopan 
laajuiseen liikenneverkkoon kuuluvaa maantietä N340). Hän vetoaa tämän "Espanjan 
rannikon viimeisen paratiisin" suojelun puolesta ja huomauttaa, että kaavaillun moottoritien 
reitillä sijaitsee yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi ehdotettuja luonnonsuojelualueita. 
Hankkeella on vaikutusta myös Humedal de la Janda -kosteikkoalueeseen, joka oli ennen 
Euroopan suurin kosteikko. Asiasta vastaavat viranomaiset eivät kuitenkaan ole vastanneet 
vetoomuksen esittäjälle.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

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

3. Komission vastaus, saatu 23. maaliskuuta 2007

Vetoomuksen esittäjä, joka on kansalaisten toimintaryhmän "Menos Hormigón y más 
Inteligencia" (vähemmän betonia, enemmän järkeä) koordinaattori, pyrkii keskeyttämään 
julkisten töiden ministeriön suunnitteleman, Andalusian alueella Vejerin ja Algecirasin välillä 
sijaitsevan N340-tien laajentamisen, jolla tiestä tehtäisiin A48-moottoritie. Hän vetoaa tämän 
Espanjan rannikon viimeisenä paratiisina pitämänsä alueen suojelun puolesta ja huomauttaa, 
että suunnitellun moottoritien reitillä on luonnonsuojelualueita, jotka on luokiteltu yhteisön 
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tärkeinä pitämiksi alueiksi. Vetoomuksen esittäjä viittaa myös hankkeen vaikutuksiin 
Humedal de la Jandan kosteikkoalueella.

Vetoomuksen esittäjä väittää, että A48-moottoritien rakentaminen Euroopan laajuiseen 
liikenneverkkoon kuuluvaa N340-tietä laajentamalla on tarpeetonta, sillä maantien rinnalla 
kulkee jo toinen tie, A381.

Luontodirektiivien täytäntöönpanon osalta on huomattava, että vetoomuksen esittäjä väittää 
kaavaillun moottoritien kulkevan monien yhteisön tärkeinä pitämien alueiden läpi. 
Käytettävissä olevan tiedon mukaan seuraavat kohteet on hyväksytty luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY1

(luontotyyppidirektiivi) mukaisiksi yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi: Los Alcornocales, 
Marismas del Río Palmones, Bunker del Tufillo, Bunker del Santuario de la Luz, Estrecho 
sekä Río de la Jara. Espanjan viranomaiset ovat lisäksi luokitelleet monet näistä alueista, 
kuten Los Alcornocalesin, Marismas del Río Palmonesin ja Estrechon, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY2 (lintudirektiivi) mukaisiksi 
erityissuojelualueiksi.

Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan nojalla perustetut suojatoimet koskevat kaikkia 
edellä mainittuja alueita. Kyseisessä artiklassa säädetään, että kaikki suunnitelmat tai 
hankkeet, jotka eivät liity suoranaisesti Natura 2000 -alueen käyttöön tai ole sen kannalta 
tarpeellisia, mutta saattavat vaikuttaa alueeseen merkittävästi, on arvioitava asianmukaisesti 
sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin. Vaikutusarvioinnin 
johtopäätösten perusteella toimivaltaiset viranomaiset antavat hyväksyntänsä suunnitelmalle 
tai hankkeelle vasta varmistuttuaan siitä, että se ei vaikuta kyseisen alueen 
koskemattomuuteen. Arvioinnin tuloksen ollessa kielteinen suunnitelma tai hanke voidaan 
toteuttaa vain vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttuessa ja erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
pakottavista syistä, jolloin on toteutettava kaikki korvaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, 
että Natura 2000:n yleinen kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. 

Usein toimivaltaiset viranomaiset suorittavat erityissuojelualueiden ja yhteisön tärkeinä 
pitämien alueiden suojeluun liittyvät arvioinnit osana ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyjä, joista säädetään direktiivissä 85/337/ETY3 (ympäristövaikutusdirektiivi) 
sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 97/11/EY4 ja 2003/35/EY5. Vetoomuksessa 
mainitun tiehankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotettiin julkisesti 
kesäkuussa 2006. Käytettävissä olevan tiedon mukaan kansalliset viranomaiset eivät ole vielä 
antaneet selvitystä vaikutusarvioinnista.

                                               
1 EYVL L 206, 22.7.1992.
2 EYVL L 103, 25.4.1979
3Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, EYVL L 175, 5.7.1985.
4Neuvoston direktiivi 97/11/EY, annettu 3. maaliskuuta 1997, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 85/337/ETY muuttamisesta, EYVL L 73, 14.3.1997. 
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/35/EY, annettu 26. toukokuuta 2003, EUVL L 156, 
25.6.2003.
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Päätelmät

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei vielä ole saatu päätökseen, eikä komissio näin 
ollen voi tehdä päätöstä EU:n lainsäädännön mahdollisesta rikkomisesta. Etenkään 
luontotyyppidirektiivissä ei kielletä rakentamista Natura 2000 -alueille, mutta direktiivin 
6 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyillä menettelyillä turvataan tärkeiden lajien ja 
elinympäristöjen asianmukainen suojelu. Ilman vaikutusarvioinnin tuloksia ei voida arvioida, 
onko kyseisiä suojatoimia sovellettu asianmukaisesti.   

Tulevassa vaikutusarviointiselvityksessä saadaan varmaa tietoa Espanjan viranomaisten 
kannasta tienrakennushankkeeseen sekä toimenpiteistä, joilla varmistetaan 
luontotyyppidirektiivin määräysten noudattaminen. 

4. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008

Edellisessä tiedonannossaan komissio esitti näkemyksensä neuvoston direktiivin 92/43/ETY1

eli luontotyyppidirektiivin soveltamisesta Vejerin ja Algecirasin välisessä 
A48-moottoritiehankkeessa. Direktiivi mahdollistaa niin taloudellisen toiminnan kuin 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelun joustavasti tietyin 
ehdoin. Vaaditut turvatoimet ja arvioinnit tuodaan ilmi mainitun direktiivin 6 artiklan 3 ja 
4 kohdassa, ja niillä pyritään varmistamaan Natura 2000 –alueiden ekologinen 
koskemattomuus. 

Edellisessä tiedonannossaan komissio totesi, että ympäristövaikutusten arviointimenettely, 
jossa otetaan huomioon edellä mainitut vaatimukset, oli käynnissä mutta sitä vielä ollut 
viimeistelty.

Tähän mennessä komission tietoon ei ole tullut, että kansalliset ympäristöviranomaiset 
olisivat tehneet päätöksiä moottoritiehankkeen suhteen. Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 
mukaista arviointiin perustuvaa lausuntoa ympäristövaikutuksista ei ole vielä jätetty. 

Näin ollen komissio katsoo, että tähänastiset toimet eivät ole ristiriidassa
luontotyyppidirektiivissä esitettyjen oikeudellisten vaatimusten kanssa. Moottoritiehankkeen 
hyväksymiseen vaadittavat oikeusmenettelyt ovat yhä käynnissä. Mainittujen syiden vuoksi 
komissio ei voi katsoa, että neuvoston direktiiviä 92/43/ETY olisi rikottu, ja siksi 
toimenpiteisiin ei ryhdytä Espanjassa käynnissä olevien menettelyiden ollessa kesken.

                                               
1 EYVL L 206, 22.7.1992.
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