
CM\729579FI.doc PE407.979v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Vetoomusvaliokunta

18.6.2008

ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0900/2007, Giancarlo Pastorutti, Italian kansalainen, Bagnaria 
Arsa ”NO-TAV” -komitean ja muiden liikennekäytävä 5 -hanketta 
vastustavien komiteoiden puolesta, Euroopan unionin rahoituksesta Triesten 
ja Divačan väliselle rautatieyhteydelle

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Euroopan unionin rahoitusta Triesten ja Divačan väliselle 
rautatieyhteydelle. Hän ilmoittaa erityisesti, että sääntöjä, jotka koskevat yhteisön 
kansalaisille tiedottamista ja kansalaisten kuulemista ympäristöasioissa (direktiivi 2003/4/EY 
ja Århusin yleissopimus), on rikottu Portogruaro–Ronchi dei Legionari -osuuden osalta, ja 
että yhteisön tärkeänä pitämälle alueelle (Grado ja Marano Lagoons Carson alueella)
suunnitellun infrastruktuurin ympäristövaikutuksista ei tehty mitään selvitystä. Lisäksi 
hankkeen kustannuksia tai hyötyjä eikä sen yhteiskunnallisia vaikutuksia kyseiselle tiheään 
asutulle alueelle, joka on jo ruuhkautunut nykyisistä liikenneväylistä, tutkittu. Vetoomuksen 
esittäjä esittää myös huolensa Friulin alueen viranomaisten aikeesta käyttää hyväkseen 
”Legge Obiettivo” –lakia hyväksymismenettelyn nopeuttamiseksi. Näin ollen he menettelevät 
Susa Valleyn nopeaa rautatieyhteyttä koskevan ennakkotapauksen vastaisesti. Kyseisessä 
tapauksessa hallitus päätti olla soveltamatta ”Legge Obiettivo” –lakia Torinon ja Lyonin 
välisen rautatieyhteyden Italian osuuteen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. helmikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 18. kesäkuuta 2008

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Euroopan unionin rahoitusta Triesten ja Divačan väliselle 
rautatieyhteydelle. Hän ilmoittaa erityisesti, että sääntöjä, jotka koskevat yhteisön 
kansalaisille tiedottamista ja kansalaisten kuulemista ympäristöasioissa (ympäristötiedon 
julkisesta saatavuudesta annettu direktiivi 2003/4/EY1 ja Århusin yleissopimus), on rikottu 
Portogruaro–Ronchi dei Legionari -osuuden osalta, ja että yhteisön tärkeänä pitämälle alueelle 
(Grado ja Marano Lagoons Carson alueella) suunnitellun infrastruktuurin 
ympäristövaikutuksista ei tehty mitään selvitystä. Lisäksi hankkeen kustannuksia tai hyötyjä 
eikä sen yhteiskunnallisia vaikutuksia kyseiselle tiheään asutulle alueelle, joka on jo 
ruuhkautunut nykyisistä liikenneväylistä, tutkittu. Lisäksi vetoomuksen esittäjä ilmaisee 
huolensa Friulin alueen viranomaisten aikeesta käyttää hyväkseen ”Legge Obiettivo” –lakia 
hyväksymismenettelyn nopeuttamiseksi.  

Komissio on nähnyt tämän vetoomuksen jo vuonna 2007, koska siitä oli lähetetty kopio José 
Manuel Barrosolle sekä komission jäsenille Jacques Barrot’lle ja Stavros Dimasille. Euroopan 
komission ympäristöasioiden pääosasto vastasi vetoomuksen esittäjälle 1. lokakuuta 2007.

II.  Komission kommentit vetoomukseen

Saatujen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että Italian ja Slovenian toimivaltaiset 
viranomaiset eivät vielä ole myöntäneet rakennuslupaa suunnitellulle Portogruaron ja Divačan 
väliselle suurnopeusratahankkeelle.   Vetoomuksen esittäjä viittaa yhden ainoan ministeriön 
vuonna 2005 antamaan kielteiseen lausuntoon, ei koko lupamenettelyä koskeviin 
johtopäätöksiin. Kyseinen lausunto koski yhdestä hankkeen osuudesta tehtyä 
ympäristövaikutusten arviointia. Hanke käsittää yhteensä kolme rautatieosuutta.

Tästä hankkeesta on tehtävä direktiivin 85/337/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna2,3,4
vaatima ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Komissio on sitä mieltä, että koko 
suunnitellun ratahankkeen osalta olisi suoritettava ympäristövaikutusten arviointi tai useita 
toisiinsa liittyviä ympäristövaikutusten arviointeja, jotka ottaisivat asianmukaisesti huomioon 
eri osuuksien kasautuvat vaikutukset.  On otettava huomioon, ettei YVA-direktiivissä 
edellytetä yksittäisten hankkeiden kustannusten tai hyötyjen arvioimista. Direktiivissä ei 
myöskään vaadita, että hankkeen yhteiskunnalliset vaikutukset arvioidaan ennen kuin 
rakennuslupa voidaan myöntää. 

Lisäksi hankkeesta johtuvat, mahdolliset alueella sijaitseville Natura 2000 –kohteille 
aiheutuvat vaikutukset on arvioitava asianmukaisesti luontotyypeistä annetun 
direktiivin 92/43/ETY5 6 artiklan säännösten mukaisesti.
                                               
1 EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26-32.
2 Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
3 sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 97/11/EY, EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5.
4 sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/35/EY, EUVL L 156, 
25.6.2003, s. 17.
5 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
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Mitä tulee “Legge Obiettivo” –lakiin, komissio on käynnistänyt rikkomismenettelyn Italiaa 
vastaan yhden soveltamisasetuksen YVA-direktiivin vastaisuuden perusteella. ”Legge 
Obiettivo” –lain soveltaminen tiettyihin hankkeisiin ei kuitenkaan sinänsä riko Euroopan 
yhteisön lainsäädäntöä. 

Komissiolle on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että Euroopan laajuisten verkkojen (TEN) 
rahoittamisessa otetaan huomioon ympäristölainsäädäntö ja ympäristöpolitiika.  Komissio 
julkaisi maaliskuussa 2007 tiedonannon Euroopan laajuiset verkot: kohti yhdennettyä 
lähestymistapaa1, joka sisältää siihen liittyvän komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan. Valmisteluasiakirja puolestaan sisältää Euroopan laajuisia 
verkkoja ja merkittävää ympäristölainsäädäntöä koskevan oppaan.

Tähän rataosuuteen liittyviin töihin ei ole myönnetty osarahoitusta rakennerahastosta tai TEN-
verkkojen talousarviosta.  Kahdelle alustavalle toteutettavuustutkimukselle on kuitenkin 
aiemmin myönnetty osarahoitusta TEN-verkkojen talousarviosta (600 000 euroa vuonna 1997 
ja 1 000 000 euroa vuonna 2000). Tätä alustavaa toteutettavuustutkimusta käytettiin 
lähtökohtana Interreg IIIA –ohjelman talousarviosta rahoitetulle tuotettavuustutkimukselle. 
Tutkimuksen pitäisi valmistua vuoden 2008 loppuun mennessä. Yhteisö aikoo osarahoittaa 
kahta TEN–liikenneverkkojen monivuotisen ohjelmakauden 2007-2013 puitteissa 
toteutettavaa Italian ja Slovenian ehdottamaa hanketta, joihin kuuluu etelä-Ronchin ja 
Triesten sekä Triesten ja Divačan välisiä osuuksia koskevien toteutettavuustutkimusten 
tekeminen. 

Yhteisö aikoo myös osarahoittaa Friuli-Venetsia-Giulia–alueiden välisiä intermodaalisia 
infrastruktuureja, myös Ronchi dei Legionarin rautatieyhteyksiä parantavia infrastruktuureja, 
rakennerahaston kautta 2007-2013 koskevan uuden toimintaohjelman puitteissa. 

Kaikissa yhteisön osarahoittamissa hankkeissa, rahoitettiin ne sitten rakennerahastojen tai 
TEN-verkkojen talousarviosta, on noudatettava Euroopan yhteisön ympäristölainsäädäntöä.

III.  Johtopäätökset

Koska hankkeen lupamenettely on edelleen kesken, eikä komissio ole löytänyt tässä 
vetoomuksessa esitettyjen tietojen perusteella todisteita Euroopan yhteisön 
ympäristölainsäädännön rikkomisesta, komissio ei aio ryhtyä lisätoimiin. 

                                               
1 KOM(2007)0374, 21.3.2007.


