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Aihe: Vetoomus nro 1462/2007, Antonio Rodríguez Pérez, Espanjan kansalainen, 
Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción -liiton puolesta, ja yksi 
allekirjoittanut, GC-2-maantien Agaeten ja San Nicolás de Tolentinon välistä 
osuutta koskevan rakennushankkeen lakkauttamisesta Kanariansaarilla

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjät arvostelevat sitä, että toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet 
Kanariansaarille suunnitellun GC-2-maantien Agaeten ja San Nicolás de Tolentinon välisen 
osuuden ympäristövaikutusten arvioinnin siitä huolimatta, että kyseessä olevat 
ympäristövaikutukset olisivat merkittäviä. Vetoomuksen esittäjän lausuntojen mukaan 
78 prosenttia moottoritien reitistä vaikuttaisi Tamadaban kansallispuistoon, joka on yhteisön 
tärkeänä pitämäksi alueeksi rekisteröity Natura 2000 -alue ja lintujen suojelemiseksi osoitettu 
erityissuojelualue. Kansallispuisto antaa suojan suurimmalle osalle kotimaisista kasveista ja 
eläimistä muutama ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi mukaan lukien. Vetoomuksen 
esittäjät arvostelevat myös sitä, että ympäristövaikutusten arviointi toteutettiin ainoastaan 
valitun vaihtoehdon osalta, kun taas kolmea muuta vaihtoehtoa ei tutkittu riittävän 
perusteellisesti. Vetoomuksen esittäjät ehdottavat mahdollista vaihtoehtoa ja syyttävät tässä 
yhteydessä Espanjan hallitusta useiden ympäristödirektiivien rikkomisesta (tiettyjen julkisten 
ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettu direktiivi 85/337/ETY, 
tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annettu 
direktiivi 2001/42/EY, yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja 
ohjelmien laatimiseen annettu direktiivi 2003/35/EY, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta annettu direktiivi 92/43/ETY, luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta annettu direktiivi 79/409/ETY). Vetoomuksen esittäjät pyytävät, että hanke 
lakkautetaan, ja että EU:n rakennerahastosta ei myönnetä hankkeelle yhteisrahoitusta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 29. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
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tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolestuneisuutensa Agaeten ja San Nicolás de Tolentinon 
välistä osuutta koskevasta tiehankkeesta Kanariansaarilla Tamadaban alueella, joka on 
rekisteröity yhteisön tärkeäksi pitämäksi alueeksi (SCI-alue) ja lintudirektiivin perusteella 
suojelluksi alueeksi (SPA-alue) numerolla ES 0000111. Vetoomuksen esittäjä on erityisen 
huolestunut siitä, että viranomaiset eivät ole ottaneet perusteellisesti huomioon 
tiehankkeeseen liittyviä muita vaihtoehtoja. Hän katsoo, että ympäristövaikutusten arviointia 
koskevan direktiivin1 vaatimusten vastaisesti toimivaltaiset viranomaiset ovat suorittaneet 
ainoastaan valitulle vaihtoehdolle perusteellisen ympäristövaikutusten arvioinnin. Lisäksi 
vetoomuksen esittäjän mukaan lintudirektiivin2 nojalla suojeltuihin lintuihin vaikuttavia melu-
ja valohäiriöitä ei ole mahdollisesti onnistuttu arvioimaan asianmukaisesti. Tiellä on myös 
vaikutusta tiettyihin luontotyyppidirektiivin3 nojalla suojeltuihin luontotyyppeihin, ja siksi 
vetoomuksen esittäjä kysyy, noudatetaanko hankkeessa luototyyppidirektiivin 6 artiklan 3 ja 
4 kohtien vaatimuksia.

Komissio tuntee vetoomuksen kohteena olevan infrastruktuurihankkeen. Vetoomuksen 
esittäjän näkemykset on esitetty komissiolle jo aiemmin julkisen postikorttikampanjan 
yhteydessä.

Komissio ryhtyi tutkimaan, ovatko asiasta vastaavat viranomaiset panneet täytäntöön 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin ja luontotyyppidirektiivin vaatimukset 
sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin jäsen David Hammerstein-Mintz esitti asiasta 
kirjallisen kysymyksen (E-1928/06).

Tutkimuksen yhteydessä komissio pyysi Espanjan viranomaisilta lisätietoja asiasta kirjeellä, 
joka on päivätty 22. helmikuuta 2007. Espanjan viranomaiset antoivat vastauksensa 
14. toukokuuta 2007 päivätyllä kirjeellä. Lisäksi asiasta vastaavien viranomaisten kanssa 
keskusteltiin asiasta yksityiskohtaisesti Madridissa 26. huhtikuuta 2007 pidetyssä 
kokouksessa, jossa käsiteltiin rikkomuksia.

Espanjan viranomaisten antaman vastauksen arvioinnista käy ilmi, että hankkeelle tehtiin 
ympäristövaikutusten arviointimenettely, jonka tuloksena annettiin 15. toukokuuta 2006 
ympäristövaikutuksia koskeva myönteinen päätös (DIA), kuten vetoomuksen esittäjä mainitsi. 
Päätöksessä annettiin tiedot kaikista tutkituista vaihtoehdoista. Komissio katsoo, että 
ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin vaatimuksia on näin ollen noudatettu.

Varmistaakseen, että luontotyyppidirektiivin vaatimuksia on noudatettu asianmukaisesti, 

                                               
1 Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (EYVL L 175, 5.7.1985), sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 97/11/EY (EYVL L 073, 14.3.1997) ja direktiivillä 2003/35/EY (EUVL L 156, 25.6.2003).
2 Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2. huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta. EYVL L 
103, 25.4.1979.
3 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta. EYVL L 206, 22.7.1992.
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komissio on lisäksi kiinnittänyt erityistä huomiota toimivaltaisten viranomaisten toteuttaman 
arvioinnin tasoon, jotta se voisi selvittää hankkeen mahdolliset ympäristövaikutukset. On 
syytä muistaa, että luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti hankkeen 
vaihtoehtoiset ratkaisut on arvioitava sen jälkeen, kun direktiivin 6 artiklan 3 kohdan 
mukaisessa arvioinnissa on tunnistettu sellaiset haitalliset ympäristövaikutukset, jotka 
saattavat vaikuttaa tähän alueeseen merkittävästi.

Komissio on tutkinut perusteellisesti Espanjan viranomaisten toimittamat tiedot mahdollisista 
ympäristövaikutuksista, jotka on määritetty tutkimuksissa ennen kuin moottoritien 
rakentamiselle myönnettiin lupa.

On hyvin tärkeää muistaa tien yleisiä vaikutuksia arvioitaessa ympäristöasioista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen (Servicio de Biodiversidad de la Dirección de Medio natural de 
la CCAA de Canarias) lausunto, jonka mukaan tiehankkeella ei ole merkittävää vaikutusta 
luontotyyppidirektiivin liitteissä II tai IV lueteltuihin suojeltuihin lajeihin tai mihinkään 
lintudirektiivin liitteessä I lueteltuun lajiin.

Espanjan viranomaisten toimittaman yksityiskohtaisen kaavion avulla komissio on pystynyt 
tutkimaan yksityiskohtaisesti SCI-alueen luontotyyppejä ja lajeja, joihin moottoritiellä on 
todennäköisesti vaikutusta. Komissio ei ole pystynyt toteamaan uusia merkittäviä 
haittavaikutuksia.

Kuten vetoomuksen esittäjä sanoi, viranomaiset myöntävät, että hanke vaikuttaa alueisiin, 
jotka kuuluvat suojeltuun luontotyyppiin 5330 (termomediterraaninen ja esiaavikko-pensasto, 
ei ensisijainen luontotyyppi). Komission saamien tietojen mukaan luontotyyppiin 5330 
kuuluvat alueet, joihin hanke vaikuttaa, on arvioitu 4,07 hehtaarin kokoisiksi (eli 
0,4 prosenttia yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi luokitellun luontotyypin koosta). Erityisiä 
ehkäiseviä toimenpiteitä on suunniteltu, jotta voitaisiin torjua luontotyyppiin 5330
kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheutuvat pääasiassa tien rakentamiseen käytetystä sepelistä. 
Ehkäiseviä toimenpiteitä toteutetaan erityisesti muuttamalla tien tiettyjä osioita ja lisäksi 
istuttamalla tiettyjä lajeja, jotta kyseisen luontotyypin säilymisen nykyisiä olosuhteita 
parannettaisiin yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi rekisteröidyllä Tamadaban alueella. 
Yleisesti tiellä ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia luontotyyppiin 5330.

Edellä mainitut tiedot huomioon ottaen komissio totesi, että Espanjan viranomaiset ovat 
noudattaneet direktiivien 85/337/EY, 79/409/ETY ja 92/43/ETY säännöksiä, kun ne ovat 
tutkineet vaihtoehtoisia ratkaisuja ja hyväksyneet tiehankkeen. Hankkeen osalta on tutkittu 
vaihtoehtoiset ratkaisut ja, kun otetaan huomioon alueen suojelutavoitteet, hankkeen 
mahdollisia vaikutuksia alueeseen koskevan arvion katsotaan olevan luontotyyppidirektiivin 
6 artiklan 3 kohdan mukainen. Kun otetaan huomioon, että ympäristövaikutusten arvioinnin 
tulosten mukaan tiehankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia suojeltuihin luontotyyppeihin ja 
lajeihin, viranomaisten myönteisen lausunnon katsotaan olevan luontotyyppidirektiivin 
6 artiklan 3 kohdan mukainen. Komissio katsoo, että toimivaltaisten viranomaisten ei tarvitse 
näin ollen täyttää luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 4 kohdan vaatimuksia, joita sovelletaan 
ainoastaan sellaisiin hankkeisiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia 
suojeltuihin alueisiin.
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Komissio katsoo, että ympäristövaikutusten arviointia koskevaa direktiiviä ja 
luontotyyppidirektiiviä ei ole rikottu. Asian käsittely lopetettiin komission 
30. tammikuuta 2008 tekemällä päätöksellä. Vetoomuksen esittäjän edustamalle järjestölle 
ilmoitettiin 14: joulukuuta 2007 päivätyllä kirjeellä pääasiallisista syistä, joiden vuoksi 
käsittely lopetettiin.


