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Borgergruppen-kansalaisryhmän puolesta, Kiplevin ja Sønderborgin 
(Tanska) välisestä moottoritiehankkeesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa suunnitelmia moottoritien rakentamisesta Kiplevin ja 
Sønderborgin välille, joiden hän väittää olevan ristiriidassa EU:n ympäristölainsäädännön 
kanssa ja etenkin luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun 
neuvoston direktiivin 79/409/ETY kanssa. Hankkeella on epäsuotuisia ympäristövaikutuksia, 
jonka lisäksi valittu reitti johtaa monien autoilijoiden ajomatkojen pitenemiseen 
tarpeettomasti sekä vuosittaisten hiilidioksidipäästöjen kasvamiseen yli 5 000 tonnilla, millä 
on tietenkin vaikutusta jo kovia kokeneeseen ilmastoon. Vetoomuksen esittäjä pyytää siksi 
Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan ja varmistamaan, että toimivaltaiset Tanskan 
viranomaiset noudattavat asiaankuuluvia EU:n säädöksiä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

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

3. Komission vastaus, saatu 17. heinäkuuta 2008

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä on huolestunut siitä, että Tanskassa suunnitteilla olevalla Kliplevin ja 
Sønderborgin välisellä moottoritiehankkeella on huomattavia vaikutuksia sen läheisyydessä 
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sijaitseviin useisiin suojelualueisiin. Kyseiset alueet ovat:

1) yhteisön tärkeänä pitämä alue ja erityissuojelualue Hostrup sø, Assenholm mose og 
Felsted Vestermark (DK009X058)

2) yhteisön tärkeänä pitämä alue ja erityissuojelualue Rinkenæs skov, Dyrehaven og 
Rode skov (DK009X0068) 

3) erityissuojelualue Flensborg Fjord og Nybøl Nor (DK009X0064).

Moottoritie kulkee erityisesti Hostrup søn alueen lävitse sekä läheltä Rinkenæs skovin aluetta.

Vetoomuksen esittäjän mukaan hankkeesta on pidetty julkinen kuuleminen. Yli 85 prosentissa 
saadusta palautteesta vastustettiin hanketta. Koska hanke johtaa kyseisten alueiden 
merkittävään huononemiseen, vetoomuksen esittäjä vaatii, että se pitäisi lopettaa välittömästi.

Vetoomuksen esittäjä korostaa, että moottoritie sijaitsee heti Hostrup søn länsipuolella. 
Suunniteltu moottoritie kulkisi alueen eteläosan lävitse, jolloin kohteen keskusalue jäisi 
liikenteen keskelle. Lisääntynyt liikenne lisäisi painetta alueella, erityisesti melua ja saasteita. 
Lintujen ruuansaanti ja lisääntyminen heikentyisivät jatkuvan melun aiheuttaman häiriön 
takia.

Moottoritie muodostaisi myös esteen Hostrup søn alueen ja heti sen eteläpuolella sijaitsevan 
järvialueen välille. Järvialueella elää paljon lintuja.

Vetoomuksen esittäjä kertoo myös, että moottoritie voisi muuttaa Hostrup søn alueen 
vesioloja, koska pohjaveden taso laskee rakennustöiden aikana. Tätä seurausta ei ole tutkittu 
enempää ennen luvan antamista, vaikka vahingot saattavat olla korjaamattomia.

Vetoomuksen esittäjä kiinnittää huomiota siihen, että alueen luontotyypit ovat arkoja typelle. 
Sietoraja on noin 10–20 kg/ha vuodessa. Alueen keskimääräinen typpilaskeuma on jo nyt yli 
20 kg/ha vuodessa. Sietorajat ylittyvät siis jo nyt kohteena olevissa luontotyypeissä. 
Moottoritie lisäisi luontotyyppeihin kohdistuvaa painetta. Tällä olisi haittavaikutuksia 
suojeltujen luontotyyppien säilyttämiseen.

Lopuksi vetoomuksen esittäjä korostaa, että moottoritielle on vaihtoehtoja, jotka ovat 
parempia sekä ympäristön että liikenteen hallinnan kannalta. Yksi vaihtoehdoista on nykyisen 
tien leventäminen.

II. Komission huomiot vetoomuksesta

Kuten vetoomuksesta käy ilmi, komissio rekisteröi tätä hanketta koskevan valituksen 
vuonna 2006. Komissio on arvioinut valitusta sekä siihen liittyvää runsasta tausta-aineistoa.

Kliplevin ja Sønderborgin väliselle moottoritielle annetaan lupa vuosien 2001–2012 
seutukaavaan tehdyllä tarkistuksella nro 27, jonka Sønderjyllandin lääninhallitus hyväksyi 
5. syyskuuta 2005. Seutukaavan tarkistukseen liittyy ympäristövaikutusten arviointi, joka on 
tehty hanketta silmällä pitäen.

Tarkistusta 27 käsiteltiin Naturklagenævnet-ympäristövalituslautakunnassa, joka 
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16. toukokuuta 2006 tehdyllä päätöksellä hyväksyi suunnitelman. Suunnitelmasta tuli siten 
lopullinen.

Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa todetaan, että kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka 
saattavat vaikuttaa alueeseen merkittävästi, on arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten 
ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin. Suunnitelmalle tai hankkeelle voidaan antaa 
hyväksyntä vasta, kun on varmistuttu siitä, että se ei vaikuta kyseisen alueen 
koskemattomuuteen. Luontodirektiivin 7 artiklan mukaisesti direktiivin 6 artiklan 2, 3 ja 
4 kohdasta aiheutuvat velvoitteet koskevat myös erityissuojelualueita.

Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukainen arviointi vaatii siksi, että hankkeen 
vaikutusten arviointiin käytetään parasta tarjolla olevaa tieteellistä tietämystä. Hankkeelle 
voidaan antaa lupa vain, jos viranomaiset ovat varmistaneet, että hankkeella ei ole 
epäsuotuisia vaikutuksia kyseessä oleviin alueisiin. Kohtuullinen tieteellinen varmuus 
tällaisten vaikutusten puuttumisesta pitäisi olla silloin, kun hankkeelle annetaan lupa. Niin 
ollen hankkeen arviointia osissa tai arvioinnin osan lykkäämistä (niin sanotut 
salaminleikkausmenettelyt) ei sallita.

Vetoomuksen tietojen perusteella seuraavien vaikutusten arvioinnissa näyttää olevan 
epäkohtia: 1) liikenteen aiheuttaman melun vaikutukset lintuihin, joille suojelualueet on 
osoitettu, 2) suuremmat ravinnepäästöt tieltä ja liikenteestä alueelle, jonka ravinnetasot 
ylittävät jo nyt kriittiset arvot, sekä 3) pohjaveden tasojen aleneminen rakennustöiden aikana.

Tämän perusteella komissio on päättänyt käynnistää rikkomismenettelyn Tanskaa vastaan 
luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan virheellisestä soveltamisesta. 

III. Päätelmät

Komissio tiedottaa vetoomusvaliokunnalle rikkomismenettelyn tuloksista.

4. Komission vastaus, saatu 24. huhtikuuta 2009

Kuten edellisessä tiedonannossa ilmoitettiin, komissio on saanut tästä aiheesta valituksen ja
lähetti kesäkuussa 2008 Tanskalle virallisen huomautuksen luontotyyppidirektiivin1 6 artiklan 
3 kohdan puutteellisesta soveltamisesta. Keskeisimmät esiin tuodut epäkohdat koskivat 
1) liikenteen aiheuttaman melun vaikutuksia lintuihin, 2) teiltä tulevien ylimääräisten 
ravinnepäästöjen vaikutuksia sekä 3) pohjaveden tason alenemista rakennustöiden aikana.

Tanska vastasi viralliseen huomautukseen heinäkuussa 2008. Vastauksessa arvioitiin 
perusteellisesti alueen lintulajeja sekä niihin kohdistuvan häiriön vaaraa niiden elinympäristön 
sijainnin mukaan. Ravinteista on tehty uusia arvioita, jotka osoittavat, ettei niiden vaikutus ole 
merkittävä. Lisäksi hanketta on muutettu pohjaveden laskemisen välttämiseksi (tunneli on 
korvattu sillalla).

Hankkeesta keskusteltiin myös Tanskan viranomaisten kanssa lokakuussa 2008 pidetyssä 

                                               
1 92/43/ETY, EYVL L 206, 22.7.1992.
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kokouksessa, ja Tanskan viranomaiset ovat toimittaneet tämän jälkeen moneen otteeseen
lisätietoja.

Vetoomuksen esittäjä katsoo ensinnäkin, ettei moottoritielle olisi pitänyt valita nykyistä 
reittiä, koska on olemassa parempiakin vaihtoehtoja. On korostettava, ettei 
luontotyyppidirektiivissä kielletä ihmisen toimintaa Natura 2000 -kohteessa, vaan 6 artiklan 
tarkoituksena on sallia toiminta sillä edellytyksellä, että tietyt ehdot täyttyvät. Aivan aluksi 
suunnitelman tai hankkeen ympäristövaikutuksista on tehtävä asianmukainen arviointi sen 
määrittelemiseksi, vaikuttaako suunnitelma tai hanke merkittävästi kyseiseen kohteeseen. 
Direktiivissä ei edellytetä vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkastelemista, mikäli arvioinnissa 
todetaan, ettei suunnitelmalla tai hankkeella ole merkittäviä haittavaikutuksia. 

Toiseksi vetoomuksen esittäjä väittää, että moottoritie rikkoo luontotyyppidirektiivin 
12 artiklan 1 kohdan d alakohtaa, sillä se estää monia direktiivin liitteessä IV mainittuja 
sammakkolajeja leviämästä. On huomattava, että 16 artiklassa sallitaan poikkeuksia 
12 artiklan mukaisesta tiukasta suojelusta. Poikkeuksiin turvautumisen sijaan hanke voidaan 
myös panna täytäntöön tavalla, jolla vähennetään kaikkia kyseisiin lajeihin kohdistuvia 
merkittäviä vaikutuksia tai jopa kumotaan ne. Tällaisissa tilanteissa voidaan toteuttaa 
torjuntatoimenpiteitä. Tanskan viranomaiset julkaisivat huhtikuussa 2008 moottoritietä 
koskevan "luontosuunnitelman"1, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti suunnitelluista 
torjuntatoimenpiteistä (muun muassa lähes 200 lampea, aitoja, 16 kulkukäytävää sammakoille 
sekä kasvillisuutta, joka ohjaa sammakot moottoritien yli). Näyttää siis siltä, että kaikki 
moottoritiestä johtuvat merkittävät vaikutukset on vältetty eikä direktiivin 12 artiklaa rikota 
tältä osin.

Kuten edellä todetaan, vastauksessa arvioitiin perusteellisesti alueen lintulajeihin kohdistuvan 
häiriön vaaraa niiden eläinympäristön sijainnin mukaan. Saatavilla olevien tietojen mukaan 
tärkeimmät lintulajit pesivät yli kilometrin päässä moottoritiestä, joten melun aiheuttaman 
häiriön vaaraa ei ole. Tutkimus, johon vetoomuksen esittäjä viittaa, ei välttämättä vaikuta 
tähän tapaukseen, koska on epäselvää, koskeeko tutkimus ominaisuuksiltaan, kuten liikenteen 
määrän suhteen, samankaltaista moottoritietä eikä Hostrup Søn Natura 2000 -alueella elä 
kaikkia tutkimuksessa mainittuja lajeja. 

Komission yleinen arvio asiassa esitetyistä tiedoista on se, että ympäristövaikutuksista tehtyä 
arviointia on täydennetty tiedoilla, joita on toimitettu vastauksessa viralliseen huomautukseen
sekä syksyllä 2008. Uudet tiedot eivät muuta vaikutustenarvioinnissa esitettyjä alkuperäisiä 
havaintoja (hanke ei vaikuta kohteeseen merkittävästi). Siksi komissio katsoo, ettei 
rikkomismenettelyn käynnistämistä varten ole selvää näyttöä eikä oikeudellisia perusteita.

Näin ollen komissio päätti 19. maaliskuuta 2009 päättää tapauksen tutkimisen.

Johtopäätös

Komissio on päättänyt tapauksen tutkimisen, koska yhteisön ympäristölainsäädännön 
rikkomisesta ei ole selvää näyttöä.

                                               
1 http://www.vejdirektoratet.dk/imageblob/cache/191818.pdf.


