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Asia: Vetoomus nro 1032/2007, Saul Barry, Irlannin kansalainen, EU:n 
ympäristöarviointilainsäädännön väitetystä puutteellisesta soveltamisesta Dun 
Laoghaire Rathdownin kreivikunnan (Irlanti) maankäyttösuunnitelmaa 
hyväksyttäessä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Dun Laoghaire Rathdownin kreivikunnan 
maankäyttösuunnitelman hyväksynnän vuonna 2004 jälkeen Sandyfordin teollisuusalueen 
luokitus muutettiin kevyestä teollisuusalueesta asuntorakentamisalueeksi. Vetoomuksen 
esittäjä kertoo, että suunnitelman mukaan alueen väestö kasvaa 20 000:een vuoteen 2015 
mennessä ja alueelle rakennetaan yli 10 000 taloa. Vetoomuksen esittäjä kyseenalaistaa 
maankäytön puitesuunnitelman, jota on hänen mielestään käytetty verukkeena, jotta 
vältyttäisiin ympäristövaikutusarviolta, joka olisi pitänyt laatia, jos kyseessä olisi ollut 
paikallinen aluesuunnitelma. Vetoomuksen esittäjä valittaa, että melu ja ilmansaasteet 
lisääntyvät merkittävästi, ja pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan asian.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 7. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008.

Neuvoston direktiivi 85/337/ETY1 tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista (tunnetaan YVA-direktiivinä eli direktiivinä 
ympäristövaikutusten arvioinnista), sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 97/11/EY2

                                               
1 EYVL L 175, 5.7.1985.

2 EYVL L 73, 14.3.1997.
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ja 2003/35/EY1, kattaa kaupunkialueiden kehittämishankkeet.  Direktiivin liitteessä II 
(kohdassa 10.b) mainittujen hankkeiden kohdalla jäsenvaltioiden on päätettävä 
arviointimenettelyn avulla (tapauskohtaisella tarkastelulla tai tiettyjen raja-arvojen tai 
kriteerien perusteella direktiivin liitteessä III esitetyt asiaankuuluvat valintaperusteet 
huomioon ottaen), onko hankkeella todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia ja onko 
sille tehtävä ympäristövaikutusten arviointi ennen luvan myöntämistä.  Arviointimenettelyn 
tulosten on oltava julkisesti saatavilla.

Kun ympäristövaikutusten arviointi tehdään, hankkeen todennäköiset ympäristövaikutukset 
on määritettävä ja arvioitava ja on ehdotettava toimenpiteitä merkittävien haittavaikutusten 
välttämiseksi, vähentämiseksi ja korjaamiseksi, jos mahdollista.  Ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn kuluessa on järjestettävä julkinen kuuleminen, ja lopullisessa päätöksessä 
luvan myöntämisestä tai epäämisestä on otettava huomioon ympäristövaikutusten arvioinnin 
ja julkisen kuulemisen tulokset. 

Neuvoston direktiivin 2001/42/EY (niin kutsuttu SEA-direktiivi2) 3 artiklassa määritetään, 
mistä suunnitelmista ja ohjelmista on tehtävä strateginen ympäristöarviointi.  3 artiklan 
2 kohdassa todetaan, että ympäristöarviointi on tehtävä kaikista suunnitelmista ja ohjelmista, 
joita valmistellaan kaavoitusta tai maankäyttöä varten ja joissa vahvistetaan puitteet 
direktiivin 85/337/ETY (YVA-direktiivi) liitteessä I ja II lueteltujen tulevien hankkeiden 
lupa- tai hyväksymispäätöksille.

Euroopan komissio hyväksyi 11. tammikuuta 2006 kaupunkiympäristöä koskevan 
teemakohtaisen strategian3. Strategiassa määritettiin muiden painopistealueiden lisäksi, että 
kaupunkien hoito ja kaupunkisuunnittelu ovat kaupunkialueiden haasteita, mutta siinä ei 
ehdotettu mitään yhtenäisiä tai sitovia tavoitteita näille. Jos yhteisön erityistä 
ympäristölainsäädäntöä ja muuta lainsäädäntöä noudatetaan, komissio pysyy kannassaan, 
jonka mukaan kaupungit itse pystyvät parhaiten päättämään kyseisistä asioista paikalliset 
vaatimukset ja olosuhteet huomioon ottaen. EU on jättänyt paikallistasoon soveltuvien 
ratkaisujen etsimisen ja täytäntöönpanon paikallisten ja kansallisten viranomaisten harkintaan 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Komissio julkaisi kuitenkin vuonna 2007 toimintaohjeet, 
joiden avulla kaupungit voivat parantaa kaupunkisuunnittelua4. 

Ilmanlaatukysymyksen osalta Dun Laoghaire katsotaan osaksi Dublinin kaupunkialuetta 
(alue A). Kaikki neuvoston direktiivien 96/62/EY5 ja 1999/30/EY6 sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/69/EY7 ja 2002/3/EY8 mukaisesti ilmoitetut 
päästöt alittavat kyseisten päästöjen raja-arvot tällä alueella. Tässä tilanteessa jäsenvaltion on 
edelleen pidettävä päästötasot raja-arvojen alapuolella ja pyrittävä ylläpitämään 
mahdollisimman hyvää ilmanlaadun tasoa, joka on sopusoinnussa kestävän kehityksen 

                                               
1 EUVL L 156, 25.6.2003.
2 EYVL L 197, 21.7.2001.
3 http://ec.europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm
4 http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm; 

http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm
5 EYVL L 296, 21.11.1996, s. 55–63.
6 EYVL L 163, 29.6.1999, s. 41–60.
7 EYVL L 313, 13.12.2000, s. 12–21.
8 EYVL L 67, 9.3.2002, s. 14–30.
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kanssa. Käytettävissä olevien tietojen perusteella komissio ei pysty sanomaan, johtaako Dun 
Laoghaire Rathdownin kreivikunnan maankäyttösuunnitelman toteuttaminen joidenkin 
raja-arvojen ylittymiseen.

Johtopäätökset

Vetoomuksen esittäjän antamien lisätietojen perusteella komissio on päättänyt kirjoittaa 
Irlannin viranomaisille ja pyytää tarkennusta maankäytön puitesuunnitelman ja paikallisen 
aluesuunnitelman välisistä eroista ja niihin liittyvistä SEA-direktiivin mukaisista 
velvollisuuksista. Kun vastaus on saatu, vetoomusvaliokunnalle tehdään uusi ilmoitus. 

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009.

Komissio on ottanut tämän vetoomuksen osalta yhteyttä Irlannin viranomaisiin ja pyytänyt 
tarkennusta maankäytön puitesuunnitelman ja paikallisen aluesuunnitelman välisistä eroista ja 
niihin liittyvistä SEA-direktiivin mukaisista velvollisuuksista.1

Irlannin viranomaiset ovat selittäneet, että Sandyfordin liikealue on osa Dun Laoghaire 
Rathdownin kreivikunnan maankäyttösuunnitelmaa, joka hyväksyttiin ennen SEA-direktiivin 
soveltamisen voimaantuloa. Suunnitelmassa on kuitenkin lausunto sen täytäntöönpanon 
todennäköisistä ympäristövaikutuksista.

Kreivikunnan valtuusto päätti vuonna 2007 antaa maankäytön puitesuunnitelman (johon 
kuuluu Sandyfordin liikealue) asiantuntijoiden laadittavaksi. Maankäytön puitesuunnitelma 
on ohjaava asiakirja, jolla ei ole lainsäädännöllistä asemaa. Sitä ei pitäisi pitää paikallisen 
aluesuunnitelman vaihtoehtona. Maankäytön puitesuunnitelman mahdollinen täytäntöönpano 
voi kuitenkin edellyttää paikallisen aluesuunnitelman muutosta. Kaikkiin sellaisiin muutoksiin 
sovelletaan vastaavasti täysimääräisesti strategisen ympäristöarvioinnin arviointia ja julkista 
kuulemista, koska ne kuuluvat SEA-direktiivin 3 artiklan soveltamisalaan.

Vetoomuksen esittäjän antamien tietojen ja Irlannin viranomaisilta saadun vastauksen 
perusteella komissio ei voi havaita EY:n lainsäädännön rikkomista, eikä se siksi voi jatkaa 
tämän asian käsittelyä.

                                               
1 EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30.


