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Asia: Vetoomus nro 0392/2008, Jose Luis Rodriguez Taborda, Espanjan
kansalainen, Plataforma Mazagon Verde Puerta de Donana -ryhmän 
puolesta, ja 584 allekirjoittanutta Puerto de Huelvaan suunniteltujen eolisten 
laitosten rakentamisen keskeyttämisestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Espanjan viranomaisten päätöstä myöntää lupa rakentaa 
eolisia laitoksia Puerto de Huelvaan. Vetoomuksen esittäjän mukaan hankkeella saattaa olla 
vakavia haitallisia vaikutuksia Marismas del Odielin suojeltuun alueeseen. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan toimivaltaiset viranomaiset myönsivät luvan huolimatta siitä, että 
ympäristönsuojelijat ovat ilmaisseet huolensa eolisten laitosten mahdollisista 
haittavaikutuksista yhteisön suojelemalle alueelle. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan 
parlamenttia auttamaan töiden keskeyttämisessä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 23. syyskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Espanjan viranomaisten päätöstä myöntää lupa asentaa useita 
tuuliturbiineja Huelvan satamaan, joka sijaitsee Andalusian itsehallintoalueella Espanjassa.

Vetoomuksen esittäjän mukaan hankkeella saattaa olla vakavia haitallisia vaikutuksia 
Marismas del Odielin suojeltuun alueeseen. Vetoomuksen esittäjä väittää, että toimivaltaiset 
viranomaiset myönsivät luvan huolimatta siitä, että ympäristönsuojelijat ovat ilmaisseet 
huolensa tuuliturbiinien mahdollisista haittavaikutuksista suojelualueella esiintyville lajeille.
Vetoomuksen esittäjä paheksuu sitä, että hankkeesta ei ole tiedotettu yleisölle.
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Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia auttamaan näiden kahden Huelvan 
satamaan rakennettavan tuulivoimapuiston (Punta de la Canaleta ja Cristóbal Colón) sekä 
joidenkin myöhempien lisälaitosten rakennustöiden keskeyttämisessä.

Hankkeen asiakirjojen julkisesta saatavuudesta on säädetty direktiivissä 2003/4/EY1.
Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on taattava, että viranomaiset saattavat ympäristötiedon 
pyynnöstä saataville. Direktiivissä mainitaan tietyt määräajat, kuten mahdollisimman pian tai 
viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on vastaanottanut hankkeen, tai 
viimeistään kahden kuukauden kuluessa pyydetyn tiedon suuren määrän tai monitahoisuuden 
vuoksi. Pyyntö saada ympäristötietoa voidaan evätä ainoastaan direktiivin 4 artiklassa 
mainittujen syiden perusteella. Pyynnön esittäjällä, joka katsoo, että hänen esittämänsä 
tietopyyntö on jätetty huomiotta tai perusteettomasti evätty, tai että siihen on vastattu 
riittämättömästi, on mahdollisuus muutoksenhakumenettelyyn 6 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti.

Vetoomuksen esittäjä vahvistaa, että Espanjan toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava 
kaikkien asiaa koskevien asiakirjojen ja hallinnollisten asiakirjojen julkinen saatavuus.
Vetoomuksesta ei käy ilmi, onko vetoomuksen esittäjä tehnyt pyyntöjä jo aiemminkin, mikä 
mahdollisten pyyntöjen sisältö on ollut ja miten viranomaiset ovat reagoineet pyyntöihin. Sen 
vuoksi komission on vaikea ottaa kantaa asiaan. Tämän perusteella komissio kehottaa 
vetoomuksen esittäjää hyödyntämään täysimääräisesti direktiivin 2003/4/EY mukaiset 
mahdollisuudet saada ympäristötietoa, mukaan luettuna tarvittaessa direktiivissä mainitut 
muutoksenhakumenettelyt.

Tapaukseen voidaan soveltaa myös toista Euroopan yhteisön ympäristölainsäädäntöä, 
direktiiviä 85/337/ETY2, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY3 ja 
direktiivillä 2003/35/EY4 (niin kutsuttu ympäristövaikutusten arviointidirektiivi eli YVA-
direktiivi). Direktiivissä säädetään ympäristövaikutusten arvioinnista, joka on tehtävä tietyille 
hankkeille.

YVA-direktiivissä erotellaan toisistaan niin kutsutut liitteen I hankkeet, joihin sovelletaan 
aina ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (4 artikla 1 kohta), ja liitteen II hankkeet, 
joiden osalta jäsenvaltiot päättävät tapauskohtaisesti selvittämällä, sovelletaanko niihin 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (4 artikla 2 kohta).

On syytä huomata, että tuulivoimalat sisältyvät YVA-direktiivin liitteen II 3 kohdan 
i alakohtaan. Tällöin ympäristövaikutusten arviointi vaaditaan, jos hankkeella todennäköisesti 
on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tutkittaessa hankkeita tapauskohtaisesti tai 
                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta, EUVL L 41, 
14.2.2003.
2 Neuvoston direktiivi 85/337/ETY tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista. EYVL L 175, 5.7.1985.
3 Neuvoston direktiivi 97/11/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1997, tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 85/337/ETY muuttamisesta. EYVL L 073, 
14.3.1997.
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/35/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yleisön 
osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston 
direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta yleisön osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeuden osalta. EUVL L 156, 25.6.2003.
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vahvistettaessa raja-arvoja tai valintaperusteita, YVA-direktiivin liitteessä III vahvistetut 
kyseistä hanketta koskevat olennaiset arviointiperusteet on otettava huomioon. (Tämä 
tarkoittaa hankkeen ominaisuuksia, sijaintia ja mahdollisia vaikutuksia.)

Vetoomuksen esittäjän antamien tietojen mukaan näyttää siltä, että YVA-menettely on 
suoritettu kyseisessä hankkeessa alueellisten YVA-säännösten mukaisesti. Päätelmät käyvät 
ilmi alueellisen ympäristöosaston Huelvan valtuuskunnan ("Delegación Provincial de Huelva 
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía") 14 päivänä maaliskuuta 2003 
hyväksymästä YVA-lausunnosta (DIA). Komissiolla ei ole tarpeeksi tietoa, jotta se voisi 
arvioida, onko YVA-direktiiviä rikottu julkisen kuulemisvaiheen aikana.

Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon lintudirektiivin1 ja luontotyyppidirektiivin2 säännökset, 
koska hanke näyttää sijoittuvan Natura 2000 -verkostoon kuuluville alueille tai niiden lähelle.

Vetoomuksen esittäjän toimittamien asiakirjojen mukaan tuuliturbiinit sijoitetaan yhteisön 
tärkeänä pitämälle alueelle (SCI) ja lintujen erityissuojelualueelle (SPA) ES0000025 
"Marismas del Odiel" sekä yhteisön tärkeänä pitämän alueen ES6150029 "Estuario del Río 
Tinto" läheisyyteen. Alueet on nimetty luontotyyppidirektiivin säännösten mukaan.

Useat muut yhteisön tärkeänä pitämät alueet ovat hyvin lähellä kyseistä paikkaa:
 ES6150012 "Dehesa del Estero y Montes de Moguer"
 ES0000024 "Doñana"
 ES6150013 "Dunas del Odiel"
 ES6150002 "Enebrales de Punta Umbría"
 ES6150003 "Estero Domingo Rubio"
 ES6150028 "Estuario del Río Piedras"
 ES6150004 "Lagunas de Palos y las Madres"
 ES6150001 "Laguna del Portil"
 ES6150006 "Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido"
 ES6150014 "Marismas y Riberas del Tinto"
 ES6150017 "Marisma de las Carboneras"

Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan mukaan kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka saattavat 
vaikuttaa yhteisön tärkeänä pitämään alueeseen, on arvioitava (alueelle aiheutuvien 
vaikutusten ja alueen suojelutavoitteiden kannalta). Toimivaltaiset viranomaiset päättävät 
vaadittujen arviointien perusteella, voidaanko suunnitelma tai hanke toteuttaa. Jos se 
toteutetaan, toimivaltaiset viranomaiset päättävät olosuhteista ja suojelutoimista, joita on 
noudatettava alueen koskemattomuuden säilyttämiseksi.

YVA-menettely voi olla myös väline soveltaa luontotyyppidirektiivin 6 artiklaa. Monissa 
tapauksissa direktiivin 85/337/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, mukainen arviointi voi 
johtaa direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 kohdan mukaiseen arviointiin.

                                               
1 Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta, 
EYVL L 103, 25.4.1979.
2 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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Alueviranomaisten 14 päivänä maaliskuuta 2003 hyväksymässä YVA-lausunnossa (DIA) ei 
ole todisteita siitä, että hankkeen todennäköiset vaikutukset edellä mainittuihin yhteisön 
tärkeinä pitämiin alueisiin ja alueen suojelutavoitteisiin olisi arvioitu asianmukaisesti.

Päätelmät

Edellä mainittu huomioon ottaen komissio ryhtyy toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että 
luontotyyppidirektiivin ja YVA-direktiivin säännöksiä on sovellettu asianmukaisesti tässä 
tapauksessa.


