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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Reininlaakson läpi kulkevan kaasuputken rakentamisen 
aloittamista. Hän väittää, että ympäristöön ja paikallisten asukkaiden turvallisuuteen ei ole 
kiinnitetty huomiota, ja ilmoittaa, että 65 kilometriä pitkä putki kulkee puistojen, metsien ja 
peltojen läpi sekä lähellä asuinalueita. Näyttää siltä, että Nordrhein-Westfalenin osavaltion 
parlamentti hyväksyi hankkeen vuonna 2004, koska yhtiö oli luvannut sen luovan paljon 
työpaikkoja. Vetoomuksen esittäjä kehottaa valiokuntaa ryhtymään toimenpiteisiin, jotta työt 
pysäytettäisiin ja jotta tutkittaisiin, minkälaisen uhan hanke muodostaa harvinaiselle 
kasvistolle ja eläimistölle.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Vetoomus koskee Reininlaakson läpi kulkevan 68 kilometriä pitkän kaasuputken 
rakentamista. 

Vetoomuksen esittäjä valittaa, ettei rakennustöiden aloittamisessa kunnioitettu ympäristöä tai 
paikallisten asukkaiden turvallisuutta esittämällä, että putki kulkee virkistysalueiden, metsien 



PE414.249v01-00 2/2 CM\747370FI.doc

FI

ja peltojen kautta ja asuinalueiden läheisyydessä. 

Vetoomuksen esittäjä väittää lisäksi, että Nordrhein-Westfalenin osavaltion parlamentti vei 
hankkeen läpi vuonna 2004 ottamatta huomioon ympäristövaikutuksia ja sen perusteella, että 
yhtiö oli luvannut sen luovan paljon työpaikkoja. 

Vetoomuksen esittäjän mainitsema hanke kuuluu tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun neuvoston direktiivin 85/337/ETY1 (YVA-
direktiivi) sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 97/11/EY2 ja 2003/35/EY3

soveltamisalaan. Kyseisen direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ennen luvan myöntämistä arvioidaan niiden 
hankkeiden vaikutukset, joilla etenkin laatunsa, kokonsa tai sijaintinsa vuoksi todennäköisesti 
on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Kun ympäristövaikutusten arviointi (YVA) tehdään, hankkeen todennäköiset 
ympäristövaikutukset on määritettävä ja arvioitava ja on ehdotettava toimenpiteitä 
merkittävien haittavaikutusten välttämiseksi, vähentämiseksi ja korjaamiseksi, jos 
mahdollista.

Käytettävissä olevien tietojen mukaan putken rakentamisen osalta suoritettiin perusteellinen 
vaikutusten arviointi (YVA) YVA-direktiivin säännösten mukaisesti. Edellä mainitun YVA:n 
toteuttamisluvan (Planfeststellungsbeschluss) myönsi Düsseldorfin aluehallitus 
14. helmikuuta 2007 (asiakirja nro 5418/8- BIS), ja se julkaistiin niiden paikkakuntien 
virallisissa lehdissä, joita asia koskee.

Päätelmät

Näissä olosuhteissa komissio ei voi todeta, että yhteisön ympäristölainsäädäntöä olisi rikottu 
eikä voi tutkia näitä asioita enempää.
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3 EUVL L 156, 25.6.2003.
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