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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1129/2008, Veronica Dini, Italian kansalainen, 
L'Altrainformazione, Comitato "No al Civis Mazzini - Savena" ja Comitato 
Palsport Riva Reno - Lame - San Felice - Marconi -komiteoiden puolesta, 
Bolognan ja San Lazzaro di Savenan (Italia) välisestä 
joukkoliikennehankkeesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa kolmen paikallisen komitean puolesta Bolognan ja San 
Lazzaro di Savenan välistä joukkoliikennehanketta. Hän väittää, että hanketta suunniteltaessa 
tämänkaltaisia hankkeita koskevaa lainsäädäntöä ei otettu huomioon lainkaan tai se otettiin 
huomioon vain riittämättömästi. Hän myös väittää, että hanke rikkoo ympäristövaikutusten 
arvioinnista ja asianosaisten kuulemisesta annettuja sääntöjä. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 24. huhtikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. tammikuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä vastustaa kolmen paikallisen komitean puolesta Bolognan ja San 
Lazzaro di Savenan välistä joukkoliikennehanketta, joka tunnetaan CIVIS-verkoston nimellä. 
Hän väittää, että hanketta suunniteltaessa tämänkaltaisia hankkeita koskevaa lainsäädäntöä ei 
otettu huomioon lainkaan tai se otettiin huomioon vain riittämättömästi. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan hanke rikkoo erityisesti ympäristövaikutusten arviointia koskevia sääntöjä, 
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joista on säädetty neuvoston direktiivissä 85/337/ETY1, sellaisena kuin se on muutettuna, sekä 
asianosaisten kuulemista koskevia sääntöjä, joista on säädetty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2003/35/EY2. 

Vetoomuksen esittäjä uskoo, että vuonna 2002 tehty ympäristövaikutusten arviointi 
(jäljempänä "YVA") olisi pitänyt saattaa uudelleen ajan tasalle. Koska heinäkuussa 2006 
laaditussa YVA-ennakkovalvontaraportissa tuli vetoomuksen esittäjän mukaan esiin 
merkittäviä muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan nähden, Bolognan maakunnan 
1. elokuuta 2006 tekemä päätös täydentävän ympäristövaikutusten arvioinnin pois 
sulkemisesta oli hänen mukaansa virheellinen. 

Komission huomautukset vetoomuksesta

YVA-direktiivin mukaan tulee ennen luvan myöntämistä arvioida sellaisten hankkeiden 
ympäristövaikutukset, joilla muun muassa laatunsa, kokonsa tai sijaintinsa vuoksi 
todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA-direktiivissä erotellaan hankkeet, 
joiden yhteydessä YVA on pakollinen (niin kutsutut liitteen I hankkeet), ja hankkeet, joiden 
yhteydessä jäsenvaltioiden on määritettävä ennakkovalvontamenettelyä käyttäen, onko 
hankkeella merkittäviä vaikutuksia direktiivin liitteessä III mainitut arviointiperusteet 
huomioiden (niin kutsutut liitteen III hankkeet). Jos on, ympäristövaikutukset on arvioitava. 
Yleisön kuuleminen on keskeinen osa YVA-menettelyä.

Direktiivissä 85/337 annetaan jäsenvaltioille runsaasti harkintavaltaa ympäristövaikutusten 
arviointia edellyttävien liitteen II hankkeiden määrittämisen suhteen sekä päätöksen kannalta 
tarpeellisten arviointiperusteiden ja rajojen asettamisen suhteen. Harkintavaltaa rajoittaa 
direktiivin 2 artiklan 1 kohdassa asetettu velvoite, jonka mukaan hankkeet, joilla etenkin 
laatunsa, kokonsa tai sijaintinsa vuoksi todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia, 
alistetaan lupamenettelyyn ja niiden vaikutukset arvioidaan. 

YVA-direktiivin rikkomisen toteamiseksi liitteen II hankkeiden yhteydessä on osoitettava, 
että kyseessä olevat jäsenvaltiot ovat ylittäneet harkintavaltansa siten, että ne eivät ole 
vaatineet vaikutusten arvioinnin suorittamista, tai että kyseessä olevat jäsenvaltiot ovat 
tehneet selvän arviointivirheen antaessaan hankkeelle suostumuksensa3.

Komissio haluaa lisäksi painottaa, että YVA-direktiivissä asetetaan pääasiassa 
menettelyvaatimuksia. Päätökset hankkeen tarpeellisuudesta tai sijainnista, 
ympäristövaikutusten arvioinnin sisällön tarkistamisesta (esimerkiksi kuljetusreitin 
muuttamisen tapauksessa) tai YVA-ennakkovalvonnasta ja ympäristöolosuhteiden 
asianmukaisuudesta kuuluvat toimivaltaisten kansallisten viranomaisten vastuulle.
Tarkemmin sanoen jäsenvaltiot ovat vastuussa ympäristövaikutusten arviointiin tai 
YVA-ennakkovalvontaan sisältyvien tietojen laadun ja oikeellisuuden varmistamisesta. 

CIVIS-verkoston tapauksessa komissio ei ole löytänyt todisteita selvästä virheestä 
                                               
1 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40; EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5; EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17.
2 EUVL L 156, 25.6.2003, s.17.
3 Katso esimerkiksi asia C-117/02, komissio vastaan Portugali, EUVL C 118, 30.4.2004, s.20 ja asia C-508/03, 
komissio vastaan Yhdistynyt kuningaskunta, EUVL C 165, 15.7.2006, s.3. On syytä muistaa, että tässä suhteessa 
komissiolla on Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan todistustaakka.
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heinäkuussa 2006 laaditusta YVA-ennakkovalvontaraportista eikä Bolognan maakunnan 
1. elokuuta 2006 tekemästä päätöksestä, jolla suljettiin pois täydentävä ympäristövaikutusten 
arviointi.  

Komissio haluaa huomauttaa, että se on käsitellyt myös toista CIVIS-verkoston 
ympäristövaikutusten arviointia koskevaa vetoomusta (0268/2008). 

Johtopäätös

Toimitettujen tietojen perusteella komissio ei voi todeta, että yhteisön ympäristölainsäädäntöä 
olisi rikottu.


