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PÖYTÄKIRJA

Kokous 11. huhtikuuta 2007 klo 9.00–18.30

1. Koordinaattoreiden kokous (klo 9.00–10.00)

Klo 10.00

Puheenjohtaja Marcin Libicki avasi kokouksen klo 10.02.

2. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen (PE 386.663)

Puheenjohtaja ilmoitti, että valiokunnan jäsenet, vetoomusten esittäjät ja komissio olivat 
esittäneet useita muutosehdotuksia sen jälkeen, kun esityslista oli laadittu. 
Seuraavien kohtien käsittelyä on tämän takia lykätty myöhempään kokoukseen: kohta 7 
(vetoomus nro 45/2006 niin sanotusta EU City Guide -yhtiöstä), kohta 11 (vetoomus 
nro 1121/2003 Internet-maksuihin liittyvistä veroista), kohta 15 (vetoomus nro 391/2005 
palkkasyrjinnästä), kohta 16 (vetoomus nro 142/2006 vakuutusyhtiöiden harjoittamasta 
syrjinnästä) ja kohta 18 (vetoomus nro 851/2005 Thames-joen vedenlaadusta). Kohtaa 37 
käsiteltäisiin kohdan 33 jälkeen komission pyynnöstä. Puheenjohtaja myös ilmoitti jäsenille, 
että Caretta caretta -kilpikonnien suojelua Kreikassa koskevien vetoomusten nro 261/2001 ja 
404/2001 (kohta 24) esittäjät olisivat paikalla käsittelyssä. Roger Helmer kysyi, milloin 
kohtaa 7 käsiteltäisiin. Hänelle ilmoitettiin, että kohta lisättäisiin toukokuun kokouksen 
esityslistalle.

Esityslista hyväksyttiin.

3. Pöytäkirjan hyväksyminen 30. tammikuuta 2007 pidetystä kokouksesta 
(PE 384.507)

Pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Puheenjohtajan ilmoitukset

Puheenjohtaja totesi, että edellisessä kokouksessa oli esitetty pyyntö, joka koski vetoomusta 
nro 1149/2003 Irlannin sähköyhtiön aikomuksesta rakentaa korkeajännitelinjoja Sligon ja 



PE 388.464v01-00 2/12 PV\663540FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Roscommonin kreivikunnissa Irlannissa sijaitsevien perinnealueiden läpi. Useat irlantilaiset 
jäsenet olivat ilmaisseet huolestuneisuutensa tästä asiasta. Komissio on kuitenkin aina 
todennut, että se ei ole havainnut, että tässä kyseisessä tapauksessa rikottaisiin EU:n 
lainsäädäntöä. Alueella on tehty kaksitoista ympäristövaikutustenarviointia (vrt. 
huhtikuussa 2005 päivätty komission jäsenen Stavros Dimasin kirje puheenjohtajalle), jotka 
on välitetty vetoomusten esittäjille. Puheenjohtaja ilmoitti, että jos jäsenet katsovat asian 
merkittäväksi, asiaa voitaisiin käsitellä uudelleen ja vetoomusten esittäjät voitaisiin kutsua 
paikalle esittämään näkemyksensä.

5. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

6. Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden päätöksistä

Puheenjohtaja ilmoitti seuraavat asiat:
Suosituksista Andres Martinez Espinosan esittämästä vetoomuksesta nro 858/2006 ja Gema 
Amor Perezin esittämästä vetoomuksesta nro 859/2006, jotka koskevat Júcar-Vinalopó -
vedenjuoksutushanketta, äänestettäisiin 2. toukokuuta pidettävässä kokouksessa ilman 
keskustelua.

Jäsenille ilmoitettiin, että JURI-valiokunta järjestää 3. toukokuuta iltapäivällä kuulemisen 
yhteisön oikeuden soveltamisesta. PETI-valiokunta on laatimassa asiasta lausuntoa (Diana 
Wallis – ALDE). Mahdollisimman monen PETI-valiokunnan jäsenen pitäisi osallistua 
tilaisuuteen. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä JURI-valiokuntaan ehdottaakseen, että myös 
vetoomusten esittäjät kutsuttaisiin kuulemiseen. 

Tele Madrid -yhtiön osalta puheenjohtaja kirjoittaa yhtiön johtajalle ja pyytää häntä 
kommentoimaan vetoomuksen esittäjien väitteitä. Häntä myös pyydetään antamaan 
vastauksensa valiokunnalle, jos hän niin haluaa tehdä.

Oikeusasiamiehen toimintaa koskevaa mietintöä ja valiokunnan omaa vuotuista mietintöä 
käsitellään seuraavan aikataulun mukaisesti: Oikeusasiamies esittelee kertomuksensa 
2. toukokuuta. Ensimmäinen keskustelu käydään kesäkuussa, ja kertomus hyväksytään 
valiokunnassa mahdollisesti heinäkuussa. Täysistuntoa varten annetaan mietintö samaan 
aikaan kuin annetaan mietintö erityiskertomuksesta, joka koskee saksan kielen käyttöä 
neuvoston verkkosivuilla. Parhaimmassa mahdollisessa tapauksessa mietinnöt annetaan 
lokakuun täysistuntoa varten. Valiokunnan vuotuisesta mietinnöstä käydään ensimmäinen 
keskustelu kesäkuussa, ja se luultavasti hyväksytään valiokunnassa syyskuussa. AFCO-
valiokunnalle laaditusta sääntöjen muuttamista koskevasta Robert Atkinsin lausunnosta 
äänestetään suunnitelmien mukaan kesäkuun lopussa järjestettävässä kokouksessa.

Sihteeristö antaa jäsenille luettelon vetoomuksista, joiden käsittely on kesken ja jotka on 
vastaanotettu kahden edellisen vaalikauden aikana. Jäsenille ilmoitettiin myös sähköisten 
vetoomusten kehittämistä koskevien töiden nykytilanteesta ja siitä ajasta, jonka sihteeristö on 
käyttänyt asian valmistelemiseen.

Puheenjohtaja toisti lausuntonsa, jonka hän esitti koordinaattoreille ja jossa hän kumosi 
Carlos José Iturgaiz Angulon väitteet siitä, että sihteeristö olisi puolueellinen. Kaikki ryhmät 
ovat tukeneet puheenjohtajan lausuntoa. Tämän takia puheenjohtaja pyysi, että hänen 
lausuntonsa kirjattaisiin kokouksen pöytäkirjaan.
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7. Vetoomus nro 245/2006, Waldemar Pape, Saksan kansalainen, nousevista energian 
hinnoista ja niiden vaikutuksesta julkisiin palveluihin

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja ja Christof Schoser (komission edustaja).
Päätös: Vetoomuksen käsittely päätetään, kun komissio on antanut vastauksensa.  

8. Vetoomus nro 626/2000, Klaus Schuler, Saksan kansalainen, perintönä saadun 
omaisuuden kaksinkertaisesta verotuksesta

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja, Klaus Schuler ja Thomas Schmekal (vetoomuksen 
esittäjät), Volker Heydt (komission edustaja) ja Margie Sudre.
Päätös: Vetoomus jätetään avoimeksi, kunnes komissiolta on saatu lisätietoja. Vetoomus 
lähetetään tiedoksi talous- ja raha-asioiden valiokunnalle. Ranskan ja Saksan viranomaisille 
lähetetään erityiskirje, jossa niitä pyydetään selventämään asiaa.

9. Vetoomus nro 255/2003, Gerard Keyser, Ranskan kansalainen, väitetystä 
kaksinkertaisesta verotuksesta

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja ja Volker Heydt (komission edustaja).

Päätös: Vetoomus jätetään avoimeksi, kunnes komissiolta on saatu lisätietoja.

10. Vetoomus nro 470/2001, Andrew Watson, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, ostosmatkoista mantereelle ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulli- ja 
veroviranomaisten toiminnasta
Vetoomus nro 813/2001, Michael Newton, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, ostosmatkoista mantereelle ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulli- ja 
veroviranomaisten toiminnasta
Vetoomus nro 846/2001, Patricia Joyce Gray, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, Yhdistyneen kuningaskunnan tullitarkastuksista
Vetoomus nro 921/2001, Bill Kristofferson, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, ostosmatkoista mantereelle ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulli- ja 
veroviranomaisten toiminnasta
Vetoomus nro 957/2001, David Williams, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, ostosmatkoista mantereelle ja verovapaan myynnin poistamisesta
Vetoomus nro 961/2001, Johnson Adedeji Ibitola, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, alkoholin ja savukkeiden ostamista varten tehtävistä ostosmatkoista 
mantereelle ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulli- ja veroviranomaisten 
toiminnasta
Vetoomus nro 139/2002, Brian Jones, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, 
savukkeita ja alkoholia koskevista tulli- ja valmisteveroasetuksista jäsenvaltioiden 
välisen matkustuksen osalta
Vetoomus nro 577/2002, Phillips Cath, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, 
hänen autonsa takavarikoinnista Doverin tullivirkailijoiden toimesta tupakan 
salakuljetusta koskevien epäilyjen perusteella
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Vetoomus nro 915/2002, Graham Bathurst, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta – EU:n direktiivi 92/12/ETY
Vetoomus nro 1118/2002, Kelly Hughes, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, Euroopasta tuotujen tavaroiden takavarikoinnista
ja
Vetoomus nro 497/2006, R. Chamberlain, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, tupakan tuonnista Ranskasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja 
siihen liittyneestä ajoneuvon takavarikoinnista

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja, David Vasak (komission edustaja), John Purvis 
(talous- ja raha-asioiden valiokunnan jäsen) ja David Lowe (yksikön päällikkö).
Päätös: Vetoomukset jätetään avoimeksi, kunnes komissiolta on saatu lisätietoja. Otetaan 
yhteyttä talous- ja raha-asioiden valiokuntaan viitaten mahdolliseen yhteiseen toimintatapaan 
komission suhteen.  Jäsenet ilmaisivat huolensa siitä, että komissio oli lopettanut 
rikkomismenettelyt ilman, että se oli saanut asianmukaisia todisteita tilanteen paranemisesta 
tullitoimipaikoissa. Vetoomusten ja kantelujen esittäjille ei myöskään ole tarjottu todellisia 
oikeussuojakeinoja.

11. Vetoomus nro 716/2005, Thorsten Alt, Saksan kansalainen, henkilöiden ja 
tavaroiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa koskevien sääntöjen 
rikkomisesta

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja ja Andrea Liesenfeld (komission edustaja).
Päätös: Vetoomus jätetään avoimeksi, kunnes saadaan lisätietoja Saksan liittopäivien 
vetoomusvaliokunnalta, jolle vetoomus toimitetaan lausuntoa varten. 

12. Vetoomus nro 722/2005, Antonella Muscat, Maltan kansalainen, ongelmista, jotka 
koskevat hänen suunnitelmiaan muuttaa Maltasta Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan yhdessä lapsensa kanssa, jonka huoltajaksi hänet on nimitetty

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja ja Olivier Tell (komission edustaja).
Päätös: Vetoomuksen käsittely päätetään, kun komissio on antanut vastauksensa. Maltan 
viranomaisille lähetetään kirje, jossa pyydetään löytämään ratkaisu tähän erityistapaukseen.

13. Vetoomus nro 31/2006, Giampiero Angeli, Italian kansalainen, (ja 
21 allekirjoittanutta,) jätteidenkäsittelyssä syntyvien dioksiinien vakavista 
terveyshaitoista

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja ja Fotios Papoulias (komission edustaja).
Päätös: Vetoomus jätetään avoimeksi, kunnes vetoomuksen esittäjältä on saatu lisätietoja.

14. Vetoomus nro 284/2004, Charles Winfield, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, juomaveden laadusta Alicantessa Espanjassa

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja, Jan Cortvriend (komission edustaja) ja Kathy 
Sinnott.
Päätös: Vetoomus jätetään avoimeksi, kunnes komissiolta on saatu lisätietoja.
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15. Vetoomus nro 484/2006, John de Zulueta Greenebaum, Espanjan kansalainen, 
(Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo -yhdistyksen puolesta,) erittäin kovasta 
melusta, jota lentoliikenne on aiheuttanut siitä lähtien, kun Madridin Barajasin 
lentokentällä otettiin käyttöön uudet ilmakäytävät

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja ja Balázs Gergely (komission edustaja).
Päätös: Vetoomuksen käsittely päätetään, kun komissio on antanut vastauksensa.

16. Vetoomus nro 796/2005, Marisol Montes ja Pere Vallejo, Espanjan kansalaiset, 
(Plataforma l'Ave Pel Litoral -yhdistyksen puolesta,) suunnitelmasta rakentaa 
Barcelonan halki kulkeva suurnopeusjunayhteys

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja ja Ana Rios Olmedo (komission edustaja).
Päätös: Vetoomuksen käsittely päätetään, kun komissio on antanut vastauksensa.

17. Vetoomus nro 328/2005, Juan Carlos Del Olmo Castillejos, Espanjan kansalainen, 
(WWF/Adena -luonnonsuojeluyhdistyksen puolesta,) EU:n yhteisrahoituksen 
osoittamisesta hankkeeseen, jolla parannetaan pääsyä Sevillan satamaan, vaikka 
hanke ei ole ympäristödirektiivien mukainen

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja, José-Manuel Servert (komission edustaja), Luis 
Yañez-Barnuevo García ja Manolis Mavrommatis.
Päätös: Vetoomuksen käsittely päätetään, kun komissio on antanut vastauksensa.

18. Vetoomus nro 71/2006, José Manuel Dolón García, Espanjan kansalainen, useiden 
ympäristödirektiivien epäillystä rikkomisesta Torreviejan kaupungin aloitteesta 
Punta la Víboraan kaavaillun vesi- ja huvipuiston rakentamisen yhteydessä

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja, José-Manuel Servert (komission edustaja) ja David 
Hammerstein Mintz.
Päätös: Vetoomus jätetään avoimeksi, kunnes komissiolta on saatu lisätietoja.

Kokous keskeytettiin klo 11.35.

*
* * *

*
Puheenjohtaja Marcin Libicki avasi kokouksen klo 15.03.

19. Vetoomus nro 261/2001, Stella Zacharia, Kreikan kansalainen, (Zakinthos 
Association for the Protection of the Natural and Cultural Heritage -yhdistyksen 
puolesta,) Caretta caretta -kilpikonnien ja niiden elinalueen suojelusta 
Laganasinlahdella (Zakinthos)
ja
Vetoomus nro 404/2001, Maria Vitsou, Kreikan kansalainen, yksityisomaisuuden 
kunnioittamatta jättämisestä Caretta caretta -kilpikonnan suojelutoimien 
yhteydessä

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja, Maria Vitsou ja Stella Zacharia (vetoomusten 
esittäjät), Kiriakos Psichas (Kreikan pysyvä edustusto), Stephanos Ampatzis, Manolis 
Mavrommatis, Maria Panayotopoulos-Cassiotou ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.
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Päätös: Vetoomus jätetään avoimeksi, kunnes Kreikan viranomaisilta saadaan vastaus 
pyyntöön, joka koskee ratkaisun löytämistä tähän erityistapaukseen.

20. Vetoomus nro 582/2005, Kassiani-Annita Koutsouveli, Kreikan kansalainen, 
julkisen tuen riittämättömyydestä Manissa Etelä-Peloponnesosissa sijaitsevan 
suojellun linnan restaurointiin

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja, Jaqueline Pacaud (komission edustaja), Manolis 
Mavrommatis ja Kathy Sinnott.
Päätös: Vetoomuksen käsittely päätetään, kun komissio on antanut vastauksensa.

21. Vetoomus nro 371/2006, José Francisco Fernández Gatón, Espanjan kansalainen, 
(Plataforma Filón Verde -yhdistyksen puolesta,) uusien kaivoshankkeiden 
aiheuttamasta uhasta Castilla-Leónissa sijaitseville yleishyödyllisille alueille
ja

Vetoomus nro 388/2006, E. M. G. M., Espanjan kansalainen, Alto Silin 
yleishyödyllisellä alueella sijaitsevan avolouhoksen direktiivien 92/43/EY ja 
97/11/EY vastaisuudesta

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja, Yolanda Villar (komission edustaja) ja David 
Hammerstein Mintz.
Päätös: Vetoomus jätetään avoimeksi, kunnes komissiolta on saatu lisätietoja. Komission 
jäsenelle Stavros Dimasille lähetetään erityinen kirje asiasta.

22. Vetoomus nro 631/2004, Ingeborg Vurgun-Kern, Saksan kansalainen, 
(Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen e.V:n (silikonivaurioiden uhrien 
tukiryhmän) puolesta,) silikoni-implanttien kieltämisestä

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja ja Arkadiusz Langer (komission edustaja).
Päätös: Vetoomusten käsittely päätetään, kun komissio on antanut vastauksensa.

23. Vetoomus nro 95/2005, C. Maria Della Croce di Dojola, Italian kansalainen, tällä 
hetkellä Sveitsissä ja Yhdysvalloissa käytettävien syöpälääkkeiden myynnistä 
Euroopan unionissa

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja ja Sara Sousa de Macedo (komission edustaja). 
Päätös: Vetoomuksen käsittely päätetään, kun komissio on antanut vastauksensa.

24. Vetoomus nro 397/2006, Jean Tostain, Ranskan kansalainen, (European Union of 
non-smokers -ryhmän puolesta,) täydellisestä tupakointikiellosta suljetuissa tai 
umpinaisissa julkisissa ja yksityisissä työtiloissa Euroopassa

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja ja Thea Emmerling (komission edustaja). 
Päätös: Vetoomuksen käsittely päätetään, kun komissio on antanut vastauksensa.  Jäljennös 
komission vihreästä kirjasta lähetetään tiedoksi vetoomuksen esittäjälle.

25. Vetoomus nro 1113/2002, Nita Elisabeth Blankert-Nuorivaara, Suomen 
kansalainen, ulkomailla asuvien suomalaisten eläkesyrjinnästä

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja ja Henrik Paulander (komission edustaja). 
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Päätös: Vetoomuksen käsittely päätetään, kun komissio on antanut vastauksensa. Komissiota 
on kuitenkin pyydetty vahvistamaan lausuntonsa kirjallisesti.

26. Vetoomus nro 960/2001, Patrick O'Brien, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, toisessa jäsenvaltiossa oleskelevien Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalaisten eläkeoikeuksista

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja ja Dimitrios Kontizas (komission edustaja). 
Päätös: Vetoomuksen käsittely päätetään, kun komissio on antanut vastauksensa.

27. Vetoomus nro 586/2001, Manuel García Bado, Espanjan kansalainen, (Asociación 
Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar -yhdistyksen 
puolesta,) Gibraltarilla työskennelleiden espanjalaisten eläkeläisten eläkkeen 
korottamatta jättämisestä

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja, Ricardo Llopis (komission edustaja), Luis Yañez-
Barnuevo García, Carlos José Iturgaiz Angulo ja Miguel Angel Martínez Martínez.
Päätös: Vetoomuksen käsittely päätetään, kun komissio on antanut vastauksensa.

28. Vetoomus nro 1218/2003, John Benson, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, 
Cardiffissa toimivan Allied Steel & Wire Company -yhtiön entisten työntekijöiden 
eläkeoikeuksista

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja ja Françoise Berthiaume (komission edustaja). 
Päätös: Vetoomuksen käsittely päätetään, kun komissio on antanut vastauksensa.

29. Vetoomus nro 852/2005, Nagy Gabór, Unkarin kansalainen, (Budapestin 
palomiesliiton ja useiden muiden jäsenjärjestöjen puolesta,) (ja 
276 allekirjoittanutta,) työaikasääntelystä

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja ja Françoise Berthiaume (komission edustaja). 
Päätös: Vetoomuksen käsittely päätetään, kun komissio on antanut vastauksensa.

30. Vetoomus nro 206/2006, John Kaufman, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, Yhdistyneen kuningaskunnan vuonna 2004 annetun eläkeasetuksen 
yhteensopivuudesta neuvoston direktiivin 80/987/ETY 8 artiklan kanssa

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja ja Françoise Berthiaume (komission edustaja). 
Päätös: Vetoomuksen käsittely päätetään, kun komissio on antanut vastauksensa.

31. Vetoomus nro 23/2006, Luigina De Santis, Italian kansalainen, (Euroopan 
eläkeläisten ja ikäihmisten liiton (FERPA) puolesta,) (ja yli 
400 000 allekirjoittanutta,) Euroopan tasolla toteutettavista toimista eläkeläisten 
oikeuksien puolustamiseksi

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja ja Ruth Paserman (komission edustaja). 
Päätös: Vetoomuksen käsittely päätetään, kun komissio on antanut vastauksensa.

32. Vetoomus nro 275/2006, Adrian Mifsud, Maltan kansalainen, (Maltan 
kunnanjohtajayhdistyksen (Association of Local Council Executive Secretaries) 
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puolesta,) direktiivin 1999/70/EY epätarkoituksenmukaisesta täytäntöönpanosta 
Maltan hallituksen toimesta

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja, Jonas Alberg (komission edustaja) ja Simon Busuttil.
Päätös: Vetoomus jätetään avoimeksi, kunnes komissiolta on saatu lisätietoja.

33. Vetoomus nro 384/2006, Enza Sarcià Martorino, Italian kansalainen, työriidasta 
Saksassa

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja ja Soultana Paschalidou (komission edustaja). 
Päätös: Vetoomuksen käsittely päätetään, kun komissio on antanut vastauksensa.

34. Vetoomus nro 247/2006, Gilbert Favero, oletettavasti Luxemburgin kansalainen, 
Luxemburgissa annetun avioerotuomion tunnustamista Saksassa koskevasta 
ongelmasta

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja ja Katja Lenzing (komission edustaja). 
Päätös: Vetoomuksen käsittely päätetään, kun komissio on antanut vastauksensa.

35. Vetoomus nro 230/2006, Michael Reichart, Itävallan kansalainen, lääketieteellisen 
koulutuksen tunnustamisesta tapauksissa, joissa kelpoisuutta osoittavat asiakirjat 
on hankittu kahdesta tai useammasta Euroopan unionin tai Euroopan 
talousalueen jäsenvaltiosta

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja ja An Baeyens (komission edustaja).
Päätös: Vetoomus jätetään avoimeksi, kunnes komissiolta on saatu lisätietoja.

*
**

Kokous keskeytettiin viideksi minuutiksi klo 17.15.
*
**

36. Espanjaan (Andalusiaan, Valenciaan ja Madridiin) tehdyn maankäyttöä 
koskevan lainsäädännön soveltamista ja kiinteistönomistajien oikeuksien 
kunnioittamista koskevan tiedonkeruumatkan tuloksista laaditun selonteon 
hyväksyminen

Puheenvuoron käyttivät: puheenjohtaja, Michael Cashman (yhteisesittelijä), Christina 
Gutiérrez-Cortines, Carlos Carnero González, Joan Calabuig Rull, David Hammerstein 
Mintz, Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Luis Herrero-
Tejedor sekä José Manuel Servert ja Paolo Silva (komission edustajat).

Selonteosta ja alla esitetyistä suosituksista järjestettiin äänestys, jossa ne hyväksyttiin äänin 
15 puolesta ja 3 vastaan.

Suositukset:

• kehottaa komissiota ottamaan täysimääräisesti huomioon kysymykset, jotka on 
otettu esiin tässä selonteossa, ja arvioimaan niitä, erityisesti kysymyksiä EU:n 
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lainsäädännön ja EU:sta tehtyyn sopimukseen sisältyvien perusoikeuksien ja -
periaatteiden mahdollisesta rikkomisesta, sillä ne vaikuttavat kansalaisiin, joista 
on tullut liiallisen kaupungistamisen uhreja;

• kehottaa Espanjan viranomaisia ja aluehallituksia, erityisesti Valencian 
aluehallitusta, tunnustamaan yksityishenkilöiden legitiimin oikeuden laillisesti 
hankitun omaisuutensa hallussapitoon, sillä kyseiset hallitukset ovat velvollisia 
noudattamaan ja soveltamaan EU:sta tehdyn sopimuksen ja EU:n lainsäädännön 
määräyksiä; kehottaa lisäksi antamaan lainsäädännössä tarkemmin määritellyt 
perusteet yleistä etua koskevan Espanjan perustuslain 33 artiklan soveltamiseksi, 
jotta estettäisiin ja kiellettäisiin se, että paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
päätöksillä rikotaan omaisuutta koskevia kansalaisten oikeuksia;

• asettaa kyseenalaiseksi nimitysmenettelyt ja usein liiallisen toimivallan, joita 
tietyt paikallisviranomaiset ovat soveltaneet kaupunkirakentamisesta vastaaviin 
tahoihin ja grynderirakentajiin paikallisten yhteisöjen ja niiden kansalaisten 
kustannuksella, joiden kodit ja laillisesti hankittu omaisuus sijaitsevat kyseisillä 
alueilla;

• kehottaa paikallisviranomaisia kuulemaan kansalaisiaan ja ottamaan heidät 
mukaan kaupunkirakentamishankkeisiin, jotta tarvittaessa kannustettaisiin 
hyväksyttävissä olevaa ja kestävää kaupunkirakentamista paikallisyhteisöjen 
etujen mukaisesti, ei vain grynderirakentajien, kiinteistövälittäjien ja muiden 
edunsaajien etujen mukaisesti;

• tuomitsee jyrkästi tiettyjen grynderirakentajien salamyhkäisen käytännön 
heikentää vilpillisesti Euroopan unionin kansalaisten omaisuuden legitiimiä 
omistajuutta puuttumalla maan rekisteröintiin; pyytää paikallisviranomaisia 
ottamaan käyttöön asianmukaiset oikeudelliset suojamenettelyt tätä käytäntöä 
vastaan;

• pyytää alueellisia viranomaisia perustamaan hallinnollisia erityistuomioistuimia, 
joiden toimintaan paikalliset oikeusasiamiehet osallistuvat ja joille riippumattomat 
tutkimusyksiköt raportoivat tuloksistaan; katsoo, että erityistuomioistuimilla 
pitäisi olla välitysoikeus kaupunkirakentamishankkeita koskevissa kiistoissa ja 
että tuomioistuinten pitäisi palvella ilmaiseksi niitä henkilöitä, joihin 
kaupungistamisohjelmat vaikuttavat suoraan, mukaan luettuna luvattomaan 
kaupunkirakentamiseen liittyvien laittomien kiinteistökauppojen uhrit;

• katsoo, että jos omaisuuden menettämisestä on maksettava korvauksia, ne on 
laskettava asianmukaisin perustein Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti.

37. B-kohtaan sisältyvät vetoomukset
Vetoomusten nro 319/2006, 392/2006, 399/2006, 431/2006 ja 458/2006 käsittely päätetään 
komission vastauksen perusteella. Vetoomus nro 340/2006 siirretään B-kohdasta A-kohtaan.

38. Seuraavan kokouksen aika ja paikka

Bryssel
Keskiviikko 2. toukokuuta 2007 klo 9.00–15.00.

Kokous päättyi klo 18.20.
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