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Asia: Vetoomus nro 0644/2007, Zygmunt Kwolek, Puolan kansalainen, ja kaksi 
allekirjoittanutta, Wroclawiin Länsi-Puolaan suunnitellusta moottoritiestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa suunnitelmia rakentaa maksullinen moottoritie Wroclawin 
länsiosan ja Sleza-, Oder- ja Widawa-jokien alavien alueiden välille. Hän toteaa kyseisten 
alueiden esiintyvän Natura 2000 -luettelossa. Varsovan korkein hallinto-oikeus totesi vuosina 
2000 ja 2002 antamissaan kahdessa päätöksessä, että hankkeen ympäristövaikutuksista ei 
ollut tehty asianmukaista arviointia ja että reittiehdotuksia olisi pitänyt tehdä useampi kuin 
yksi. Kyseiset päätökset on myöhemmin kierretty ja on olemassa vaara, että hanke toteutetaan 
ottamatta huomioon Puolan tai EU:n asiaa koskevaa lainsäädäntöä. Vetoomuksen esittäjä 
kehottaa siksi Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan paikallisen ympäristön ja edellä 
mainittujen Natura 2000 -alueiden suojelemiseksi. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. marraskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. maaliskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä on huolestunut suunnitelmista rakentaa moottoritie Wroclawin 
kaupungin länsilaidalle. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että suunnitelma rikkoo Puolan 
lainsäädäntöä sekä luontotyyppidirektiivin (luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön 
ja kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY1) säännöksiä erityisesti asianmukaisen 
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vaihtoehtojen analysoinnin puuttumisen perusteella. Vetoomuksen esittäjä toteaa myös, että 
hanketta on käsitelty kansallisissa oikeudellisissa menettelyissä ja että Varsovan alueellisen 
hallinto-oikeuden odotettiin tekevän asiasta päätöksen keväällä 2007. 

Vetoomuksen esittäjän väitteet Puolan lainsäädännön noudattamatta jättämisestä eivät kuulu 
komission toimivaltaan. 

EU:n ympäristölainsäädännön mahdollisen rikkomisen osalta vetoomuksessa ei esitetä 
tarpeeksi seikkoja asian arvioimiseksi. Hankkeen luonteen ja sijainnin perusteella komissio 
kuitenkin katsoo, että siihen mahdollisesti voidaan soveltaa seuraavia direktiivejä: 
ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi (tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettu direktiivi 85/337/ETY1, sellaisena kuin 
se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY2 ja direktiivillä 2003/35/EY3) ja 
luontotyyppidirektiivi. 

Ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi 

Vetoomuksen esittäjän tarkoittama hanke on moottoritie. Moottoriteiden kaltaiset hankkeet 
kuuluvat ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin liitteessä I olevan 7 kohdan 
b alakohdan mukaisesti "moottoriteiden ja moottoriliikenneteiden rakentamiseen", jonka 
ympäristövaikutukset on arvioitava ennen kuin hankkeelle myönnetään lupa. Vetoomuksen 
esittäjän toimittamien tietojen mukaan hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu. On tärkeää 
todeta, että kun ympäristövaikutukset on arvioitu, hankkeen toteuttajan on annettava 
toimivaltaisille viranomaisille tiedot hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista 
ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin 5 artiklan 3 kohdan ja liitteen IV 
mukaisesti. Näihin tietoihin on muun muassa sisällytettävä pääpiirteinen esitys hankkeen 
toteuttajan selvittämistä pääasiallisista toimenpidevaihtoehdoista sekä selvitys valintaan 
johtaneista syistä, ottaen huomioon ympäristövaikutukset. 

Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen perusteella ei ole mahdollista todeta, onko 
ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin säännöksiä noudatettu vai ei.

Luontotyyppidirektiivi

Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaan kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka 
saattavat vaikuttaa (luontotyyppidirektiivin mukaisesti nimettyihin) yhteisön tärkeinä pitämiin 
alueisiin merkittävästi, on arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat 
alueen suojelutavoitteisiin. Tätä säännöstä sovelletaan myös erityissuojelualueisiin, joita 
säännellään lintudirektiivillä (luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu 
direktiivi 79/409/ETY4). 

Vetoomuksen esittäjän toimittamista rajallisista tiedoista ei kuitenkaan voida päätellä, 
voidaanko luontotyyppidirektiivin 6 artiklan säännöksiä soveltaa tähän asiaan. 
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Päätelmä

Ilman yksityiskohtaisempia tietoja komissio ei pysty arvioimaan, onko suunniteltu hanke 
EU:n ympäristölainsäädännön mukainen. Mikäli vetoomuksen esittäjä voi toimittaa 
lisätietoja, komission yksiköt ovat valmiita arvioimaan asian uudestaan. 

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä toimitti uusia tietoja vuoden 2008 lopussa. Komissio on tutkinut tiedot 
mutta ei löytänyt mitään uutta, mikä tukisi vetoomuksen esittäjän väitteitä EU:n 
ympäristölainsäädännön mahdollisesta rikkomisesta. Hankkeen sijaintia koskeva päätös 
tehtiin 15. huhtikuuta 2003, joten hanke käynnistettiin yli vuosi ennen laajentumista ja 
tällaisissa tapauksissa ympäristövaikutusten arviointia koskevaa direktiiviä ei sovelleta. 


	770902fi.doc

