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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo ehdotuksista, jotka koskevat tuulipuiston rakentamista 
kukkuloiden muodostamalle harjanteelle Italiaan Marchen alueelle. Vetoomuksen esittäjän 
mukaan tämä hyvin syrjäisellä alueella sijaitseva puisto vahingoittaisi paikallista ympäristöä 
peruuttamattomalla tavalla. Vetoomuksen esittäjän mukaan ensin on rakennettava liittymätie, 
jota pitkin kuljetetaan kaikki tuulipuiston rakentamiseen tarvittava materiaali. Tällä hetkellä 
alueella on vain hyvin jyrkkiä ja kapeita teitä, jotka ovat hyvin vaikeakulkuisia ja joita pitkin 
vain maastoajoneuvot ja puskutraktorit voivat ajaa. Vetoomuksen esittäjän mukaan tarvittavat 
poraus- ja rakennustyöt saastuttavat tai kuivattavat luonnonlähteet, joista paikalliset viljelijät 
saavat juomavetensä. Lisäksi vetoomuksen esittäjän mielestä tuuliturbiinien ja asutuksen 
välinen välimatka on liian pieni. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että puiston rakentamista 
tuetaan EU:n varoin, ja kummastelee, onko varojen käyttö asianmukaista, etenkin kun 
tuulipuiston rakentaminen ehdotuksen mukaiseen paikkaan on asiantuntijoiden mielestä 
kyseenalaista.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 8. huhtikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 15. toukokuuta 2009.

Neuvoston direktiivissä 85/337/ETY1 sellaisena kuin se on muutettuna tiettyjen julkisten ja 
yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (ympäristövaikutusdirektiivi) 

                                               
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.
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todetaan, että muun muassa luonteensa, kokonsa tai sijaintinsa vuoksi merkittäviä vaikutuksia 
todennäköisesti aiheuttaville hankkeille on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi ennen kuin 
lupa niiden toteuttamiselle myönnetään. Ympäristövaikutusdirektiivissä eritellään hankkeet, 
jotka tarvitsevat pakollisen arvioinnin (niin sanotut liitteen I hankkeet), sekä hankkeet, joista 
jäsenvaltion viranomaisten on tarkastusmenettelyn perusteella määriteltävä aiheuttavatko ne 
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, ottaen huomioon direktiivin liitteessä III 
olevat kriteerit (niin sanotut liitteen II hankkeet). Jos ne aiheuttavat, niin ympäristövaikutusten 
arviointi on tehtävä. Yleisön kuuleminen on tärkeä osa ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä. Tuulipuistot kuuluvat direktiivin liitteeseen II.

Direktiivissä 85/337 siirretään jäsenvaltioille laaja osuus siitä harkintavallasta, joka koskee 
niiden liitteen II hankkeiden määrittelemistä, joista ympäristövaikutusten arviointi on tehtävä, 
sekä tämän päätöksen tekemiseen tarvittavien kriteerien tai kynnysarvojen käyttöönottoa. 
Harkintavallan rajat ilmenevät direktiivin 2 artiklan 1 kohdan velvoitteessa, jonka mukaan 
muun muassa luonteensa, kokonsa tai sijaintinsa vuoksi merkittäviä vaikutuksia 
todennäköisesti aiheuttaville hankkeille on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi ennen kuin 
lupa niiden toteuttamiselle myönnetään.

Ympäristövaikutusdirektiivin rikkomistapausten havaitsemiseksi liitteen II hankkeiden osalta 
on kyettävä osoittamaan, että kyseiset jäsenvaltiot ovat ylittäneet harkintavaltansa rajat 
eivätkä ole vaatineet ympäristövaikutusten arvioinnin tekemistä tai että kyseiset jäsenvaltiot 
ovat tehneet selkeän arviointivirheen myöntäessään luvan hankkeen toteuttamiseen1.

Vetoomuksen esittäjä väittää, että tämän hankkeen toteuttamiseen ei ole vielä myönnetty 
lupaa. Hän ei myöskään kerro, onko ympäristövaikutusten arviointia tehty.

Annettujen tietojen perusteella komissio katsoo, että EY:n ympäristölainsäädäntöä ei ole 
rikottu. Jos vetoomuksen esittäjä voi antaa tarkempia lisätietoja komissiolle, asiaa voidaan 
tarvittaessa tutkia uudelleen.

                                               
1 Ks. 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. Tässä yhteydessä on otettava 
huomioon, että EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan todistustaakka on komissiolla.


