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Vetoomusvaliokunta
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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 0464/2006, Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona, Espanjan 
kansalainen, Espanjan ja Portugalin väliselle tie- ja 
jokiliikenneinfrastruktuurille osoitettavaa yhteisön rahoitusta vastaan

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjän valitus koskee yhteisön rahoituksen osoittamista (Interreg III A 
-aloitteen kautta) julkiselle rakennusurakkahankkeelle, joka koskee Espanjan ja Portugalin 
välisen tieyhteyden ja sillan rakentamista El Granadon (Huelva) ja Pomaraon (Mértola) 
välille. Kyseinen julkinen rakennusurakka läpäisisi yhteisön tärkeänä pitämän alueen rajalla 
jokien yhtymäkohdassa eikä hankkeessa ole otettu huomioon sen vaikutusta hydrografiaan, 
maisemaan eikä asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen. Vetoomuksen esittäjä pyytää 
unionia toimimaan Natura 2000 -verkkoon kuuluvien alueiden suojelemiseksi. Hanke ja sille 
osoitettava yhteisön rahoitus uhkaavat kyseisiä alueita.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 31. lokakuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 1. kesäkuuta 2007.

Vetoomus

Vetoomus koskee julkista rakennusurakkahanketta, jossa rakennetaan 4 km pitkä tie ja silta 
Chanza-joen yli. Tie yhdistää El Granadon (Huelva) ja Pomaraon (Mértola) kylät Espanjan ja 
Portugalin rajalla. Kyseisellä EAKR:n rahoittamalla hankkeella, joka toteutetaan Interreg III 
-aloitteen puitteissa, on vetoomuksen esittäjän mukaan suhteettomia haittoja ympäristölle ja 
taloudelle verrattuina etuihin, joita kahden raja-alueen yhdistäminen tuottaa.
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Vetoomuksen esittäjän mukaan uuden sillan rakentaminen aiheuttaa haittoja Pomaraon 
kylälle, sillä se kulkee käytännössä satojen talojen ylitse ja sen laskuosuus on erittäin jyrkkä ja 
vaarallinen. Kyseinen suunnitelma valittiin sen jälkeen kun ”Confederación Hidrográfica del 
Guadiana” kieltäytyi ehdottomasti myöntämästä lupaa ”Complejo del Chanzan” -padon yli 
kulkevalle reitille. 

Vetoomuksen esittäjän mukaan 4 km reitin rakentaminen El Granadon ja Pomaraon välille 
aiheuttaa sen, että on pakko käyttää luonnonpuiston läheisyydessä sijaitsevia alueita, joita 
Espanja on ehdottanut yhteisön tärkeänä pitämiksi alueiksi ja sisällytettäväksi Natura 2000 -
verkkoon. Reitin ja sillan rakentaminen edellyttää, että on siirrettävä valtavasti maata ja 
kalliota, millä on vaikutuksia Guadiana-jokeen, koska näin tuhotaan kasveja ja eläimiä ja 
aiheutetaan muita peruuttamattomia vahinkoja ainutlaatuiseen jokimaisemaan. Vetoomuksen 
esittäjä muistuttaa vielä läheisille taloille aiheutuvista meluhaitoista ja esteettisistä haitoista 
sekä liikenteen määrän lisääntymisen aiheuttamasta huomattavasta uhasta Pomaraon 
asukkaille. 

Vetoomuksen esittäjä ei ymmärrä, miksi alueviranomaisten (Junta de Andalucía) vuonna 2005 
esittämä vaihtoehtoinen ratkaisu hylättiin. Ratkaisussa olisi käytetty uuden sillan 
rakentamisen sijasta olemassa olevaa patoa Chanza-joen yli. Jälkimmäinen vaihtoehto 
vaikuttaa paremmalta ympäristön kannalta ja alueen tieturvallisuuden kannalta sekä 
taloudellisesti. 
Hän kysyy, liittyykö kalliimman hankkeen hyväksyminen kiinteistökeinotteluun 
rakennettavan sillan lähialueilla.

Vetoomuksen esittäjä huomauttaa myös toimivaltaisten viranomaisten (Confederación 
Hidrográfica del Guadiana et Diputación de Huelva) vastahakoisuudesta antaa pyydettyjä 
tietoja vuonna 2004 hankkeesta Defensor del Pueblon (espanjalainen välittäjä) kantelun 
yhteydessä sekä kyseisten viranomaisten yhteistyöhaluttomuudesta ympäristöä koskevien 
tietojen saamiseksi. 

Hän pyytää vielä tietoja siitä, miten Espanja on luokitellut yhteisön tärkeänä pitämät alueet 
Natura 2000 -verkossa ja haluaa tietää erityisesti, ovatko espanjanilves (Lynx pardinus) ja 
keisarikotka (Aquila heliaca adalberti) direktiivillä 92/43/ETY suojeltuja lajeja.

Komission kommentit

Aluksi komission yksiköt haluavat täsmentää, että 

1 - 21. kesäkuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1260/1999, jossa annetaan 
yleisiä säännöksiä rakennerahastoista ja toissijaisuusperiaatteesta, säädetään myös, että 
jäsenvaltiot vastaavat toimien täytäntöönpanosta ja valvonnasta; ne nimittävät tätä varten 
hallintoviranomaisen, joka vastaa rahastojen tehokkuudesta, hallinnon 
säännönmukaisuudesta ja täytäntöönpanosta sekä yhdenmukaisuudesta yhteisön 
politiikan kanssa; 

2 - vetoomuksen aiheena oleva toimi on osa ”HUBAAL 2” -hanketta, jota EAKR 
yhteisrahoittaa Interreg III Espanja–Portugali 2000–2006 -ohjelman puitteissa ja jonka 
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hallintoviranomainen on Espanja (Ministerio de Economia y Hacienda); 

3 -  tämän vetoomuksen aihe on sama kuin vetoomuksissa 2006/4527 ja 2006/4842, jotka 
komissiolle on jättänyt sama esittäjä De la Rasilla Sanchez-Arjona, joka edustaa 
Observatorio Ecociudadano del Guadiana Atlánticoa; 

4 -  on huomautettava myös, että komissio on saanut toisen kantelun 2006/4557, jonka 
aiheena on väitetty yhteisön ympäristölainsäädännön ja erityisesti direktiivien 
85/337/ETY1 ja 92/43/ETY2 säännösten soveltamisen laiminlyöminen mahdollisten 
merkittävien vaikutusten osalta Natura 2000 -verkkoon liitettäväksi ehdotetuilla alueilla; 
on huomautettava, että kyseiset alueet on sisällytetty yhteisön tärkeänä pitämiin alueisiin 
(”Rio Guadiana y ribera del Chanza” ja ”Andevalo occidental”) sekä Välimeren 
biomaantieteellisen alueen yhteisön tärkeänä pitämien alueiden luetteloon, joka komissio 
hyväksyi 19. heinäkuuta 20063.

Euroopan parlamentin tietoon saatettujen moitteiden perusteella on siis jo pyydetty tietoja 
hankkeen hallinnosta toimeenpanosta vastaavilta viranomaisilta (hallintoviranomaisena toimii 
Ministerio de Economia y Hacienda ja hankkeen edunsaajana Diputación Provincial de 
Huelva on Hubaal 2 -). Tietoja analysoidaan parhaillaan komission yksiköissä. Täydentäviä 
tiedonsaantipyyntöjä on toimitettu Espanjan viranomaisille.

Johtopäätökset 

Komissio ilmoittaa vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyn etenemisestä. 

4. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008

Kuten komissio ilmoitti edellisessä vastauksessaan, se on ottanut yhteyttä hankkeen 
hallinnosta ja toimeenpanosta vastaaviin viranomaisiin (hallintoviranomaisena "Ministerio de 
Economia y Hacienda" ja "Hubaal 2" -hankkeen edunsaajana "Diputación Provincial de 
Huelva"). 

Hankkeen toteutuksen edellytyksistä pyydettiin tarkempia tietoja. Espanjan viranomaisten 
ensimmäisen vastauksen perusteella ei saatu selvitettyä kaikkia ympäristövaikutusten 
arvioinnin johtopäätöksiä koskevia epäselvyyksiä. Näin ollen viranomaisilta pyydettiin 
täydentäviä tietoja. Espanjan viranomaiset lähettivät tammikuussa 2007 ympäristövaikutusten 
arviointia koskevan aineiston, joka analysoitiin perusteellisesti. Lisäksi komissio käsitteli 
Espanjan viranomaisten kanssa kantelussa esiin tuotuja ongelmia Madridissa 
huhtikuussa 2007 pidetyssä ympäristörikollisuuspakettia koskevassa kokouksessa. Espanjan 
viranomaiset vahvistivat kokouksessa, ettei reitin rakentaminen padon yli ollut padonhoidosta 
vastaavan viranomaisen (Agencia andaluza del agua) lokakuussa 2006 antaman lausunnon 
mukaan teknisesti toteutettavissa. Viranomaiset vahvistivat samoin, että kaikki vaihtoehtoiset 
reitit kulkisivat Natura 2000 -verkkoon kuuluvien alueiden läpi, joten viranomaiset olivat 
tutkineet useita reittivaihtoehtoja. Lisäksi viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että käynnissä 
olleista rakennushankkeista oli luovuttu.  
                                               
1 EYVL L 175, 5.7.1985.
2 EYVL L 206, 22.7.1992.
3 EUVL L 259, 21.9.2006.
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Viranomaiset totesivat, että asianomaisten alueiden ekologisesta arvosta Sevillan yliopistossa 
tehdyn täydentävän tutkimuksen perustella eläimille ja kasvistolle aiheutuvia vaikutuksia ei 
joka tapauksessa pidetä merkittävinä. Tutkimuksessa viranomaiset esittivät kuitenkin 
lisätoimenpiteitä, joilla parannettaisiin hankkeeseen liittyvien elinympäristöjen laatua ja 
lisättäisiin kyseisen infrastruktuurin läpäisevyyttä, mikä minimoisi siitä aiheutuvan estävän 
vaikutuksen. 

Edellä todetun perusteella komissio katsoi, ettei yhteisön ympäristölainsäädännön 
velvoitteiden rikkomisesta ollut merkkejä.

Komission yksiköt ilmoittivat kantelijalle heinä- ja elokuussa vuonna 2007 hänen kantelunsa 
käsittelystä sekä siitä, ettei Espanjan viranomaisten toimittamien tietojen perusteella ollut 
syytä jatkaa sen tutkimista, olivatko viranomaiset mahdollisesti soveltaneet yhteisön 
ympäristölainsäädäntöä väärin. 

Kantelijalta ei saatu vastausta, joten kantelujen käsittely päätettiin 17. lokakuuta 2007 tehdyllä 
päätöksellä.

Adlib Express Watermark


	756009fi.doc

