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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1079/2003, Carlo Oldani, Italian kansalainen, ja viisi muuta 
allekirjoittanutta, Ticinon puiston ja Milanon eteläosassa sijaitsevan 
maatalouspuiston ohitustietä vastustavan koordinointikomitean puolesta, 
Euroopan unionin ympäristövaikutuslainsäädäntöä ja julkisista urakoista 
tehtävien sopimusten avoimuudesta annettua lainsäädäntöä rikkovasta 
moottoritieinfrastruktuurihankkeesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa Euroopan parlamentille vastustavansa laaja-alaista 
tieinfrastruktuurihanketta (Malpensa-Milano). Hankkeesta koituu huomattavia 
ympäristövaikutuksia. Hankkeella on myös katastrofaaliset vaikutukset (ilmansaasteet ja 
melu) kahdelle lähellä sijaitsevalle puistolle (biosfäärialueeksi nimetylle Ticinon laaksolle ja 
etelä-Milanossa sijaitsevalle maatalouspuistolle). Vetoomuksen esittäjä väittää, että 
moottoritiehankkeesta vastaava ANAS-yritys käytti hyväkseen ”legge-obiettivo” -lain 
(lain 443/01) ja sen toimeen panevan strategisesti arvokkaista infrastruktuureista annetun 
asetuksen (190/02) määräyksiä kansallista ja yhteisön ympäristövaikutuksista sekä yleisön ja 
paikallisviranomaisten kuulemisesta annettua lainsäädäntöä kiertääkseen. Vetoomuksen 
esittäjä arvostelee myös julkisista urakoista tehtävien sopimusten avoimuutta 
(direktiivi 92/50EY) sekä valittua liikennejärjestelmää, joka rikkoo valkoisen kirjan 
”Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010” (jossa olemassa olevat rautatielinkit 
asettaan etusijalle teiden sijaan) määräyksiä. Vetoomusten esittäjät kehottavat kansallisia 
viranomaisia käynnistämään kuulemismenettelyn Ticinon puiston hoidosta vastaavien tahojen 
kanssa vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseksi. He myös vastustavat hankkeen rahoittamista 
yhteisön rahoilla.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 30. huhtikuuta 2004. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
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tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. huhtikuuta 2005

Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 27. päivänä 
kesäkuuta 1985 annetussa neuvoston direktiivissä 85/337/ETY (YVA-direktiivi) sellaisena 
kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY1 määrätään, että jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että ennen luvan myöntämistä hankkeiden, joilla etenkin laatunsa, kokonsa tai 
sijaintinsa vuoksi todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia, vaikutukset 
arvioidaan. Nämä hankkeet määritellään direktiivin liitteessä I ja II.  Ympäristövaikutusten 
arvioinnin suorittaminen on pakollista liitteessä I lueteltujen hankkeiden osalta. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä (seulontamenettelyn avulla) liitteessä II mainittuihin luokkiin 
kuuluvien hankkeiden osalta, ovatko ne todennäköisesti ympäristövaikutuksia aiheuttavia. 
Mikäli näin on, niistä on suoritettava ympäristövaikutusten arviointi. 

Vähintään 10 kilometrin pituisia moottoriteitä ja moottoriliikenneteitä tai nelikaistaisia teitä 
koskevat hankkeet kuuluvat liitteessä I lueteltuihin hankkeisiin ja niistä on näin ollen 
automaattisesti suoritettava ympäristövaikutusten arviointi. Muut tiet kuuluvat liitteessä II 
lueteltuihin hankkeisiin ja niistä on suoritettava seulonta.

Saatujen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että vetoomuksessa mainituista hankkeista on 
suoritettu YVA-direktiivin määräysten mukainen ympäristövaikutusten arviointi. Lisäksi 
”Legge Obiettivo” -lakia (21. joulukuuta 2001 annettu laki 443) sekä 20. elokuuta 2002 
annettu asetusta 190 on tutkittu tällä hetkellä sovellettavan YVA-direktiivin julkista 
kuulemista koskevien määräysten valossa, ja niiden on todettu noudattavan asiaa koskevia 
vaatimuksia. Näin ollen ei ole olemassa todisteita siitä, että YVA-direktiiviä olisi rikottu 
vetoomuksen esittäjän ilmoittamassa tapauksessa. 

Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun 
direktiivin 2001/42/EY2 (niin sanotun SYA-direktiivin) osalta on korostettava, että 
direktiiviä sovelletaan yleensä vain sellaisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin, joiden ensimmäinen 
virallinen valmisteluasiakirja on valmistunut 21. heinäkuuta 2004 jälkeen. Näin ollen SYA-
direktiivin määräyksiä ei sovelleta tässä kyseisessä tapauksessa. 

Melun osalta todettakoon, että ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta annetussa 
direktiivissä 2002/49/EY3 edellytetään, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
laativat suurimpia taajamia ja liikenneinfrastruktuureiden, mukaan luettuna teiden, 
läheisyydessä sijaitsevia alueita koskevia strategisia melukarttoja, joiden avulla he tiedottavat 
yleisölle melulle altistumisesta ja sen vaikutuksista. Viranomaiset laativat tarvittaessa 
toimintasuunnitelmia melun vähentämiseksi ja säilyttävät ympäristömelun tason ennallaan, 
jos se on hyvä. Jäsenvaltioiden on siirrettävä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään 
viimeistään 18. heinäkuuta 2004. Teistä, joilla kulkee vuosittain yli kuusi miljoonaa 
ajoneuvoa, on laadittava ensimmäiset melukartat viimeistään vuonna 2007 ja ensimmäiset 
toimintasuunnitelmat viimeistään vuonna 2008. Direktiivissä ei kuitenkaan määrätä 
minkälaisia toimenpiteitä jäsenvaltioiden tulisi toteuttaa toimintasuunnitelmiensa osana. 
Toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttää omaa harkintaansa tämän osalta. 
                                               
1 EYVL L 73, 14.3.1997
2 EYVL L 197, 21.7.2001
3 EUVL L 189, 18.7.2002
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Julkisista hankinnoista annettujen yhteisön määräysten noudattamisen osalta on otettava 
huomioon, että komissio on jo kantelun saatuaan tutkinut italialaista lainsäädäntöä johon 
vetoomuksen esittäjä viittaa, eli 20. elokuuta 2002 annettua asetusta N:ro 190 ja 
21. joulukuuta 2001 annettua lakia N:ro 443 (”Legge Obiettivo”), eikä se havainnut 
lainsäädännön olevan edellä mainittujen yhteisön määräysten, ja erityisesti julkisia
rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun 
direktiivin 93/37/ETY1 vastainen.

Vetoomus ei myöskään sisällä sellaisia seikkoja, joiden takia edellä mainitun julkisia 
hankintoja koskevan yhteisön lainsäädännön noudattamatta jättämistä voitaisiin epäillä. 
Vaikka vetoomuksen aiheena olevaa hanketta koskeva urakkasopimus myönnettiin yhdelle 
ainoalle yritykselle, direktiiviä ei ole rikottu, koska yritys valittiin direktiivin määräyksiä 
noudattavan menettelyn avulla.

Mitä tulee julkisten rakennusurakoiden toteuttamisen avoimuutta koskeviin yhteisön 
sääntöihin, vetoomuksen esittäjät eivät ilmoita mitään erityistä syytä, miksi he katsovat edellä 
mainitun italialaisen lainsäädännön rikkovan näitä sääntöjä. Mikäli vetoomuksen esittäjät 
viittaavat siihen, kuinka asianosaiset kansalaiset ja ryhmät voivat vaikuttaa sellaisiin julkisten 
viranomaisten tekemiin päätöksiin, jotka aiheuttavat ympäristövaikutuksia ja joilla on 
vaikutuksia kansanterveyteen, sekä mekanismeihin, joiden tarkoituksena on varmistaa 
hankkeen ympäristövaikutusten huomioiminen näitä päätöksiä tehtäessä, komissio 
huomauttaa, että julkisista hankinnoista annetuissa yhteisön määräyksissä ei määrätä näistä 
seikoista.

Liikennepolitiikkaa koskevien näkökohtien osalta voidaan korostaa, että vaikka valkoisessa 
kirjassa korostetaankin rautatieliikenteen elvyttämisen merkitystä, tieverkoston laadun 
parantamista pidetään myös tärkeänä. Kaikkiin tiehankkeisiin ei voida jo ennakolta suhtautua 
kielteisesti. Lisäksi kyseinen hanke parantaa riittämättömistä tieliikenneyhteyksistä kärsineen 
Malpensan lentokentän saavutettavuutta. Hankkeen voidaan siis katsoa olevan osa 
intermodaalista järjestelmää. On kuitenkin korostettava, että Italian hallitus vastaa täysin 
tämän tiehankkeen toteuttamisesta. Hanke ei ole koskaan saanut TEN-T – tukea.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 28. maaliskuuta 2006

Vetoomus liittyy Pohjois-Italiaan suunnitellun tiehankkeen rakentamiseen. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan hanke rikkoo useita Euroopan yhteisön direktiivejä, mukaan lukien YVA-
direktiiviä (direktiiviä 85/337/ETY2, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY3

4), sekä SYA-direktiiviä (direktiiviä 2001/42/EY5). Komissio ilmoitti ensimmäisessä 
vetoomusta koskevassa 21. huhtikuuta 2005 päivätyssä tiedonannossaan, että vetoomuksen 
esittäjän ilmoittamien tietojen perusteella yhteisön lakia ei voida katsoa rikotun. 

                                               
1 EYVL J L 199, 9.8.1993
2 EYVL L 175, 5.7.1985
3 EYVL L 73, 14.3.1997
4 Direktiivin 2003/35/EY aiheuttamat YVA-direktiivin muutokset tulivat voimaan 25. kesäkuuta 2005, eikä niitä
näin ollen sovelleta vetoomuksessa ilmoitetuissa tapauksessa. 
5 EYVL L 197, 21.7.2001
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Vetoomusta käsiteltiin Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnan 15. kesäkuuta 2005 
pitämässä kokouksessa, jossa vetoomuksen esittäjät olivat läsnä. Tämän johdosta komissiota 
pyydettiin antamaan asiaa koskeva lisätiedonanto.

Edellä mainitussa kokouksessa käsiteltiin pääosin liikennepolitiikka koskevia näkökohtia, 
kyseisen hankkeen ympäristövaikutuksia ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointia. 

Ensimmäisen kohdan osalta komissio haluaa vahvistaa, että kuten se jo ensimmäisessä 
tiedonannossaan ilmoitti, hankkeelle ei koskaan ole maksettu TEN-T -tukea ja Italian 
viranomaiset vastaavat täysin hankkeen toteuttamisesta.

Mitä tulee hankkeen ympäristövaikutuksiin, on huomattava, että YVA-direktiivi ei sisällä 
sellaista kohtaa, joka estäisi huomattavia ympäristövaikutuksia aiheuttavan hankkeen 
rakentamisen. YVA-direktiivin mukaisesti hankkeen todennäköisesti aiheuttamat merkittävät 
ympäristövaikutukset on määriteltävä ja arvioitava. Hankkeen toteuttajan on ehdotettava 
toimenpiteitä merkittävien haitallisten vaikutusten välttämiseksi, vähentämiseksi ja jos 
mahdollista parantamiseksi. Jäsenvaltioiden viranomaiset kuitenkin päättävät rakennusluvan 
myöntämisestä. Se, että hanke aiotaan toteuttaa alueella, jossa ilmanlaadun on jo todettu 
huonontuneen, ei sinänsä riko YVA-direktiiviä.

Vetoomusvaliokunnan 15. kesäkuuta 2005 pitämässä kokouksessa keskusteltiin myös tätä 
hanketta sekä muita alueella toteutettavaksi suunniteltuja hankkeita koskevan strategisen 
ympäristöarvioinnin suorittamisesta. Komissio on myös sitä mieltä, että kokonaistilanteen 
strategisen arvioinnin avulla voitaisiin asianmukaisemmin arvioida hankkeiden 
yhteisvaikutukset. Tässä tapauksessa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnin tekemättä jättäminen ei kuitenkaan riko yhteisön lainsäädäntöä, koska SYA-
direktiivi tuli voimaan vasta tämän hankkeen hyväksymisen jälkeen.

Mitä tulee liikennettä koskevan arvioinnin laatuun, vetoomuksen esittäjä väittää, ettei 
liikennevirtoja koskevaa lähtötilannetta kartoitettu. Vetoomuksen esittäjien toimittamista 
tiedoista käy kuitenkin ilmi, että lähtötilanteen kartoituksen avulla saatuja tietoja on 
hyödynnetty tässä tapauksessa. Ei myöskään ole osoitettu, että liikennettä koskeva arviointi 
oli ollut epäasianmukainen YVA-direktiivin osalta. On myös huomattava, että YVA-
direktiivissä ei määritellä, minkälaisia arviointimenetelmiä arvioinneissa tulisi käyttää. YVA-
direktiivissä ei myöskään ole erityisiä määräyksiä, jotka koskisivat hankkeen vaikutuksia 
paikallisen liikenneverkon ruuhkautumiseen ja niiden arviointia.

Edellä mainitussa 15. kesäkuuta 2005 järjestetyssä kokouksessa keskusteltiin myös muista 
vaihtoehdoista. On huomattava, etä YVA-direktiivin 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
hankkeesta vastaavan on toimitettava ”selostus hankkeesta vastaavan tutkimista tärkeimmistä 
vaihtoehdoista” ja ”tiedot hänen valintaansa vaikuttaneista pääasiallisista syistä ottaen 
huomioon ympäristövaikutukset”. Vaikka - kuten vetoomuksen esittäjät ilmoittavat - tässä 
tapauksessa kaikkien mahdollisten vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ei arvioitu kattavasti, 
tämä ei tarkoita sitä, että YVA-direktiivin määräyksiä olisi rikottu.
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On myös lisättävä, että asiakirjat1, joihin vetoomuksen esittäjät vetoomusvaliokunnan 
kokouksessa viittasivat, koostuvat paikallisviranomaisten suorittaman ympäristövaikutusten 
arvioinnin sisältöä koskevista huomioista, jotka on tehty kuulemisvaiheen aikana. YVA-
direktiivin määräysten mukaisesti julkisen kuulemisen tulokset on otettava huomioon 
lopullista rakennuslupaa myönnettäessä. Kyseisessä tapauksessa ei kuitenkaan ole esitetty 
todisteita siitä, että nämä huomiot olisi jätetty tai että ne aiottaisiin jättää huomioimatta
päätöksentekomenettelyn aikana.

Näin ollen edellisten seikkojen perusteella YVA-direktiiviä ei voida katsoa rikotun.

Komissio on kuitenkin saanut tapausta koskevia lisätietoja vetoomusvaliokunnan 
15. kesäkuuta 2005 pidetyn kokouksen jälkeen. Tiedot herättävät tämän hankkeen 
ympäristövaikutusten arviointiin kuuluvan melun arviointiin ja luontotyyppidirektiivin 
(direktiivi 92/43/ETY2) noudattamiseen liittyviä kysymyksiä.

Komissio aikoo ottaa yhteyttä Italian viranomaisiin edellä mainittujen näkökohtien osalta, ja 
ilmoittaa vetoomusvaliokunnalle tiedustelunsa tuloksista heti kun mahdollista.

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 10. marraskuuta 2006

Komissio pyysi 18. marraskuuta 2006 Italian viranomaisilta tietoja hankkeeseen liittyvistä 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyistä sekä hankkeesta johtuvien, mahdollisten Natura 
2000 –alueille aiheutuvien vaikutusten johdosta toteutetuista direktiivin 92/43/ETY 
(luototyyppidirektiivi) mukaisista toimista.

Tapausta käsiteltiin Italian viranomaisten kanssa Roomassa pidetyssä kokouksessa 
27. tammikuuta 2006. Italialaiset viranomaiset ilmoittivat kokouksessa, että 
ympäristövaikutusten arviointimenettely oli edelleen käynnissä. Lombardian alueen 
paikallisviranomaiset ovat tehneet erinäisiä huomioita tämän menettelyn puitteissa. 
Kansallinen, ympäristövaikutusten arviointimenettelystä vastaava taho on vahvistanut 
huomiot. Mahdollisia Natura 2000 -alueille aiheutuvia vaikutuksia arvioidaan parhaillaan.

Italian viranomaiset toimittivat lisätietoja komissiolle helmikuussa 2006. Komission yksiköt 
arvioivat tietoja parhaillaan. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentin 
vetoomusvaliokunnalle arvioinnin tuloksista.

6. Komission vastaus, saatu 5. toukokuuta 2008

Italian viranomaisten sekä vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa 
siltä, että hankeen lupamenettely on edelleen kesken. 

Italian viranomaiset ovat vahvistaneet, että he aikovat korjata ympäristövaikutusten 

                                               
1  Asiakirjat koskevat alkuperäistä hanketta koskevista huomioista sekä Albairaten, Cassinetta di Lugagnanon ja 
Cislianon kunnan tekemiä ympäristövaikutusten arviointeja koskevista huomioista. Huomiot oli liitetty 
vetoomukseen ja ne mainittiin myös vetoomusvaliokunnan 15. kesäkuuta 2005 pitämässä kokouksessa. 
2 EYVL L 206, 22.7.1992
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arvioinnissa esiintyneet puutteet parhaillaan käynnissä olevan menettelyn kuluessa.

Näin ollen tällä hetkellä yhteisön lakia ei voida todeta rikotun.


