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Asia: Vetoomus nro 522/2007, Halina Messerschmidt, Puolan kansalainen, 
Zuraw-ympäristöjärjestön puolesta, EU:n ympäristölainsäädännön 
noudattamatta jättämisestä kiviainesten louhintaa koskevassa hankkeessa 
Dzwierzutyssa, Itä-Puolassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa suunnitelmasta louhia kiviaineksia esiintymistä, jotka sijaitsevat 
Gisielin alueella, Dzwierzutyn kunnassa, Itä-Puolassa. Hän korostaa, että hankkeella 
muutetaan maisemarakennetta ja vaarannetaan kehittyvän matkailun mahdollisuudet. 
Hankkeessa rikotaan myös vakavasti pohjavesien suojelua ja luonnonvaraisten eläinten ja 
kasvien suojelua koskevaa EU:n lainsäädäntöä. Tästä pyytää siksi Euroopan parlamenttia 
puuttumaan asiaan. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. helmikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 12. helmikuuta 2008

Vetoomus koskee avolouhoshanketta Gisielin alueella Dzwierzutyn kunnassa. Vetoomuksen 
esittäjä pyytää lupaa osallistua mainitun hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin. Hän 
esittää myös mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiraportista. Vetoomuksen esittäjä 
väittää, että hanke vahingoittaa suojeltuja elinympäristöjä ja suojeltuja lajeja erityisesti 
Dymerskie Lakin alueella. Vetoomus sisältää kopion Puolan viranomaisille lähetetystä 
kirjeestä, joka koskee ympäristövaikutusten arviointia, sekä kopion mainitusta raportista. 
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Ympäristövaikutusten arviointi 

Asiaa koskeva direktiivi on neuvoston direktiivi 85/337/ETY1 tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, sellaisena kuin se on muutettuna Mainittu 
direktiivi tunnetaan myös ympäristöarviointidirektiivinä (YVA-direktiivinä). Komissiolla ei 
ole toimivaltaa puuttua siihen, voidaanko jokin osapuoli hyväksyä osallistumaan 
ympäristövaikutusten arviointia koskevaan hallinnolliseen menettelyyn. Se kuuluu 
jäsenvaltion kansallisten viranomaisten yksinomaiseen toimivaltaan. YVA-direktiivin 
mukaisesti asianomaisille kansalaisille olisi kuitenkin annettava hyvissä ajoin todellinen 
mahdollisuus osallistua YVA-menettelyihin. YVA-direktiivin 1 artikla määrittää yleisön, 
jonka etua asia koskee, muun muassa siten, että "asia koskee ympäristönsuojelua edistävien ja 
kansallisen lainsäädännön vaatimukset täyttävien valtioista riippumattomien järjestöjen etua". 
Yleisön, jota asia koskee, olisi voitava ilmaista kommenttinsa ja kantansa siinä vaiheessa, 
missä kaikki vaihtoehdot ovat edelleen avoimina ja toimivaltaisten viranomaisten 
päätettävissä, ja ennen toteutuksen aloittamista koskevan päätöksen tekemistä. Näin ollen on 
selvää, että jos "Zuraw"-ympäristöjärjestö täyttää edellä mainitut vaatimukset, sen 
osallistuminen YVA-menettelyyn olisi sallittava.

Vetoomuksen kohteena oleva hanke kuuluu YVA-direktiivin liitteessä I olevan 19 kohdan 
soveltamisalaan "louhokset ja avolouhokset, joiden pinta-ala on yli 25 hehtaaria, ja 
turvetuotantoalueita, joiden pinta-ala on yli 150 hehtaaria", minkä osalta YVA on pakollinen.

Vetoomuksen kohteena olevasta hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointi: arviointi 
on valmisteltu ja kansalaiset ja ympäristöviranomaiset ovat antaneet lausuntonsa siitä.
Vetoomuksen esittäjä on esittänyt mielipiteensä ja kommenttinsa Puolan viranomaisten 
toteuttaman YVA-menettelyn yhteydessä. Siitä ei kuitenkaan ole mitään tietoja, onko hänen 
mielipiteensä ja kommenttinsa otettu huomioon ennen toteutuksen aloittamista koskevan 
päätöksen tekemistä.

Luonnonsuojelu

Vaikka vetoomus ei sisälläkään riittävästi tietoja, joiden perusteella tapausta voitaisiin 
arvioida yksityiskohtaisesti, komissio katsoo, että luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta annettua direktiiviä 92/43/ETY2 (luontotyyppidirektiiviä) 
sekä luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettua direktiiviä 79/409/ETY3 (lintudirektiiviä) 
voidaan soveltaa.

Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti kaikki suunnitelmat ja hankkeet, jotka 
saattavat vaikuttaa merkittävästi erityisiin suojelualueisiin, on arvioitava asianmukaisesti siten, 
että arvioinnissa otetaan huomioon kohteen suojelutavoitteet. Tämä säännös koskee myös 
lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita. 

Hankealuetta ei ole tällä hetkellä määrätty eikä sitä ole ehdotettu määrättäväksi erityiseksi 
lintudirektiivin mukaiseksi suojelualueeksi eikä luontotyyppidirektiivin mukaiseksi yhteisön 
                                               
1 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40, sellaisena kuin se on muutettu direktiiveillä 97/11/EY (EYVL L 73, 14.3.1997, 
s. 5) ja 2003/35/EY (EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17). 
2 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7-50.
3 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1-18.
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kannalta merkittäväksi suojelualueeksi. Komissiolla ei ole myöskään tietoja siitä, että alue on 
lintudirektiivin tai elinympäristödirektiivin suojeluvaatimukset täyttävä alue. Vetoomuksen 
esittäjä ei ole maininnut mitään vaikutusta erityissuojelualueisiin, ja lähin erityissuojelualue 
Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007 näyttää olevan niin kaukana, että hankkeen 
vaikutus siihen on erittäin epätodennäköistä.

Lintulajeja koskevat lintudirektiivin määräykset saattavat kuitenkin olla sovellettavissa 
erityisesti kurjen (Grus Grus) osalta 'Zlotowisko Żurawi' -levähdysalueella Dymarin kylän 
lähistöllä. "Zuraw"-ympäristöjärjestön antamat tiedot ovat ristiriidassa YVA:an sisältyvien 
tietojen kanssa sen osalta, kuinka kaukana mainittu kurkien levähdysalue on hankkeen 
toteuttamisalueesta, minkä vuoksi tapausta on mahdotonta arvioida ilman tarkkoja 
karttatietoja hankkeen sijainnista.

Vesipolitiikan puitedirektiivi 

Vesipolitiikan puitedirektiivinä tunnettu direktiivi 2000/60/EY1 yhteisön vesipolitiikan 
puitteista edellyttää vesivarojen käyttöä koskevaa yksityiskohtaista suunnitelmaa 
kestämättömien ratkaisujen ja ympäristölle aiheutuvien peruuttamattomien vahinkojen 
välttämiseksi, mikä toteutetaan vesipiirin hoitosuunnitelman avulla. Vesipuitedirektiivin 
mukaan ensimmäinen vesipiirin hoitosuunnitelma on julkaistava joulukuuhun 2009 mennessä. 
Vuoden 2009 joulukuusta alkaen jokainen suunnitelma tai ohjelma, joka vaikuttaa 
vesivaroihin tai veden laatuun, on sovitettava yhteen vesipiirin hoitosuunnitelman määräysten 
kanssa, jotta vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteet voidaan saavuttaa.

Johtopäätökset 

Ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi 

Vetoomuksen esittäjän antamien tietojen perusteella komissio ei ole todennut mitään YVA-
direktiivin rikkomista. Jos vetoomuksen esittäjä voi toimittaa yksityiskohtaisia tietoja 
esimerkiksi siitä, onko "Zuraw"-ympäristöjärjestö päässyt osallistumaan YVA-menettelyyn, 
ja ovatko toimivaltaiset Puolan viranomaiset ilmoittaneet mainitulle järjestölle, millä tavalla 
sen mielipiteet ja lausunnot on otettu huomioon ennen toteutuksen aloittamista koskevan 
päätöksen tekemistä, siinä tapauksessa komissio voi jatkaa tapauksen tutkimista.

Lintudirektiivi ja luontotyyppidirektiivi

Ilman yksityiskohtaisempia karttatietoja hankkeen tarkasta sijainnista komissio ei pysty 
arvioimaan, onko suunniteltu hanke sopusoinnussa lintudirektiivin ja luontotyyppidirektiivin 
kanssa. Jos vetoomuksen esittäjä pystyy antamaan mainitut tiedot, komission yksiköt ovat 
valmiita jatkamaan tämän tapauksen tutkimista. 

4. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

I. Vetoomus (lisäasiakirjat)

                                               
1 EUVL L 327, 22.12.2000, s. 1.



PE402.623v03-00 4/5 CM\749971FI.doc

FI

Vetoomus koskee avolouhoshiekkahanketta Gisielin alueella (Dzwierzutyn kunta, Puola). 
Vetoomuksen esittäjä viittaa lisäasiakirjoissa siihen, että hankkeessa on jätetty noudattamatta 
vesipolitiikan puitedirektiiviä. Hiekkalouhosta koskeva hanke sijaitsee alueella, jossa on 
pohjavesiesiintymä, jota voidaan käyttää juomaveden ottoon (Olsztyn GZWP 213). Lisäksi 
vetoomuksen esittäjä pyytää, että ympäristöministeriö nimittäisi pohjavesiesiintymän 
suojavyöhykkeeksi mahdollisimman pikaisesti, koska muutoin pohjavesiesiintymällä ja 
hankkeella ei olisi oikeudellista suojaa.

II. Lisäasiakirjoja koskevat komission huomiot

Vesipolitiikan puitedirektiivissä1 säädetään
 kaikkien vesien suojelusta (joet, järvet, rannikko- ja pohjavedet) pyrkimyksenä parantaa 

tai säilyttää veden hyvä laatu ("hyvä tila") pääsääntöisesti vuoteen 2015 mennessä. 
Pintavesimuodostumien hyvä tila määritellään biologisten, kemiallisten ja hydrologis-
morfologisten muuttujien kautta ja pohjavesimuodostumisen osalta kemiallisten 
muuttujien ja määrän kautta

 erityisistä suojaamistoimenpiteistä, muun muassa vesimuodostumien osalta, joita joko jo 
käytetään juomaveden valmistamiseen tai jotka on tulevaisuudessa tarkoitettu tällaiseen 
käyttöön

 suunnitelmien ja ohjelmien kehittämisestä, mukaan lukien käytännön toimenpiteet hyvän 
tilan saavuttamiseksi ja täydentävät toimet juomaveden valmistamiseen käytettäville 
alueille ja muille suojelluille alueille.

Vesialuetta, johon vetoomuksen esittäjä viittaa, ei vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen 
perusteella parhaillaan käytetä juomaveden valmistamiseen, eivätkä vastuussa olevat 
viranomaiset ole suunnitelleet, että sitä tulevaisuudessakaan käytettäisiin tällaiseen 
tarkoitukseen. Kuitenkin kaikkien vesimuodostumien (pinta- ja pohjavesien) osalta on 
saavutettava hyvän tilan normitavoite edellä mainitun vesipolitiikan puitedirektiivin 
mukaisesti.

Vetoomuksen esittäjän vaatimus siitä, että tietylle alueelle tai vesimuodostumalle olisi 
myönnettävä lisäsuojaa, koska aluetta tullaan tulevaisuudessa käyttämään juomaveden 
valmistamiseen, ei kuulu komission valvonnan piiriin, jos vastuussa olevat viranomaiset ovat 
päättäneet, ettei aluetta tai vesimuodostumaa ole tarkoitus tulevaisuudessa käyttää 
juomaveden valmistamiseen. Samaan aikaan on kuitenkin noudatettava missä tahansa 
hankkeessa, mukaan lukien kiviainesten louhintaa koskeva hanke, vesipolitiikan 
puitedirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ("hyvä tila" ja nykyisen pohjaveden tilan 
laadullisen ja määrällisen huonontumisen välttäminen), ja vastuussa olevien viranomaisten 
tehtävänä on varmistaa, että lupamenettelyssä noudatetaan kyseistä direktiiviä. Poikkeukset 
tavoitteista, joilla pyritään saavuttamaan hyvä tila ja estämään tilan huononeminen, ovat 
rajatut ja niiden käyttö edellyttää vesipolitiikan puitedirektiivin 4 artiklassa määriteltyjä 
olosuhteita.

                                               
1 Direktiivi 2000/60/EY, 23.11.2000, EYVL L 327, 22.12.2000, sellaisena kuin se on muutettuna.
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Tätä taustaa vasten komissio ei katso, että suunniteltu hanke tai se, ettei aluetta ole nimitetty 
suojelualueeksi tulevaisuudessa tapahtuvan juomaveden valmistamista varten, rikkoisi 
vesipolitiikan puitedirektiiviä.

III. Päätelmät

Koska vesipolitiikan puitedirektiiviä ei ole rikottu, komissiolla ei ole laillista oikeutta puuttua 
asiaan.
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