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Aihe: Vetoomus nro 1017/2006, Adolfo Barrena Salces, Espanjan kansalainen, 
asianmukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin puuttumisesta Aragonin alueella 
rakennettavien kaupungistamishankkeiden yhteydessä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kritisoi useita Aragonin alueella (Espanjassa) meneillään olevia tai 
suunniteltuja kaupungistamishankkeita ja väittää, että ne on hyväksytty ottamatta 
asianmukaisesti huomioon ympäristöä tai niistä vedensaannille koituvaa uhkaa. Vetoomuksen 
esittäjä väittää, että lain 11/1992 nojalla perustetut kaupunkisuunnittelun pääosastot ovat 
osoittautuneet kyvyttömiksi tarttumaan ongelmiin, joita kaupungistamisen pilaava vaikutus 
aiheuttaa, mikä johtaa epäedulliseen kehitykseen. Vetoomuksen esittäjä viittaa erityisesti El 
Pirineo Aragonésin hankkeeseen, joka sisältää uuden hiihtokeskuksen ja kolmen uuden 
golfkentän rakentamisen Castanesan laaksoon sekä Zaragozan ympäristön kaupungistamisen. 
Vetoomuksen esittäjä mainitsee Valencian maalain (LRAU) väärinkäyttöä koskevan Jeanelly 
Fourtoun mietinnön ja katsoo, että samanlaisia ongelmia on Aragonin alueella. Hän pyytää 
Euroopan parlamenttia tutkimaan tilanteen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 15. toukokuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. syyskuuta 2007.

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä on Izquierda Unida -puolueen (yhtynyt vasemmisto) yleinen 
koordinaattori Aragónissa. Hän lähetti Euroopan parlamentille vetoomuksen valittaakseen 
Aragónin (Espanja) aluehallituksen kaupunkipolitiikasta. Hän katsoo, että Jeanelly Fourtoun 
mietintöä LRAU:na tunnetun Valencian maalain (kaupungistamistoimia koskeva laki 6/1994 
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– Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) väärinkäytöstä ja sen vaikutuksesta EU:n 
kansalaisiin voitaisiin myös soveltaa Aragónin alueen kaupunkipolitiikkaan.

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että alueella on suunniteltu useita kaupungistamishankkeita, 
jotka vaikuttavat vuoristoalueisiin, tuhoavat maisemaa ja vaikeuttavat vedensaantia.  
Esimerkkinä hän mainitsee suunnitellun Catanesan laaksoa koskevan hankkeen, jonka 
perusteella rakennetaan 2 300 asuinrakennusta, hotelleja, pysäköintipaikkoja, hiihtohissejä ja 
laskettelurinteitä, golfkenttiä jne.

Vetoomuksen esittäjä myös kertoo, että Zaragozan kaupungin lähellä (Acampo Moncasissa ja 
Alto de la Muelassa) toteutetaan muita hankkeita, jotka ovat vastoin kestävän kehityksen 
periaatetta. Hän arvioi, että hankkeet vaikuttavat maatalousmaahan ja että ne muuttavat 
paikallisten kaupunkien identiteettiä.

Tulevat kaupungistamishankkeet voivat vaikuttaa myös muihin Zaragozan lähellä sijaitseviin 
alueisiin (Pla-Zan teollisuusalue, ilmatukikohta, Valdespartera, Montes de Morterro jne.).

Komission huomautukset vetoomukseen

Vetoomuksen esittäjä kiinnittää huomiota Aragónin kaupungissa toteutettavaan 
kaupungistamishankkeeseen, joka ei hänen mukaansa ole yhdenmukainen tasapainoista 
maankäyttöä ja ympäristöä koskevien vaatimusten kanssa. Komissio huomauttaa, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaan jäsenvaltiot ovat itse vastuussa maankäyttöä koskevien 
sääntöjen määrittelystä siten, että säännöillä noudatetaan EY:n ympäristölainsäädäntöä.

Vetoomuksen esittäjän esittämistä tosiasioista huolimatta ei ole mahdollista määritellä, onko 
asiassa rikottu EY:n ympäristölainsäädäntöä. Kyseisiin suunnitelmiin tai hankkeisiin 
voitaisiin soveltaa seuraavia direktiivejä:

- Direktiiviä 2001/42/EY 1  (strategista ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi) 
sovelletaan niihin suunnitelmiin ja ohjelmiin, jotka todennäköisesti vaikuttavat merkittävästi 
ympäristöön. Kaupunkeja ja maaseutualueita koskevat suunnitelmat ja 
maankäyttösuunnitelmat edellyttävät yleensä strategista ympäristövaikutusten arviointia, 
mikäli kyseiset suunnitelmat täyttävät 2 ja 3 artiklassa esitetyt edellytykset ja mikäli niiden 
valmistelut on käynnistetty virallisesti ennen 21. heinäkuuta 2004;

- Direktiiveillä 97/11/EY 2  ja 2003/35/EY 3  muutetulla direktiivillä 85/337/ETY 4  (YVA-
direktiivi) säädetään ympäristövaikutusten arvioinnista tiettyjen hankkeiden osalta. 
                                               
1Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27. kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien 
ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (EYVL L 197, 21.7.2001).
2 Neuvoston direktiivi 97/11/EY, annettu 3. maaliskuuta 1997, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 85/337/ETY muuttamisesta, EYVL L 73, 14.3.1997.
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/35/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yleisön 
osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston 
direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta yleisön osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeuden osalta, EUVL L 156, 25.6.2003.

4Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27. kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista, EYVL L 175, 5.7.1985.
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Liitteessä I mainituista hankkeista on aina tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. 
Kaupungistamishankkeet on kuitenkin sisällytetty liitteeseen II. Tässä tapauksessa 
ympäristövaikutusten arviointi on tehtävä, mikäli hankkeet vaikuttavat ympäristöön 
merkittävästi. Asiasta vastaavat kyseisen valtion viranomaiset ovat ensisijaisesti vastuussa sen 
määrittelemisestä, onko ympäristövaikutusten arviointi tarpeellinen;

- Jäsenvaltioiden on myös käsiteltävä niiden suunnitelmien ja hankkeiden mahdollisia 
vaikutuksia, jotka toteutetaan jäsenvaltioiden määrittelemillä alueilla, kuten 
direktiiveillä 79/409/ETY ja 92/43/ETY säädetään. Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan mukaan 
kaikista suunnitelmista tai hankkeista, jotka todennäköisesti vaikuttavat Natura 
2000 -alueeseen, on tehtävä asianmukainen vaikutustenarviointi alueen suojelutavoitteiden 
perusteella. Arviointien johtopäätösten perusteella toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät 
suunnitelman tai hankkeen vasta varmistuttuaan siitä, että suunnitelma tai hanke ei vaikuta 
haitallisesti alueen koskemattomuuteen. Jos arvioinnin tulos on kielteinen, suunnitelma tai 
hanke voidaan toteuttaa vain vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttuessa, erittäin tärkeän yleisen 
edun kannalta pakottavista syistä ja toteuttamalla kaikki tarvittavat korvaavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että Natura 2000:n yleinen kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. 

Koska vetoomuksen esittäjä viittasi myös vesivarojen mahdolliseen hupenemiseen, on myös 
todettava, että vesipuitedirektiivi 2000/60/EY1  antaa kattavat puitteet käsitellä sekä veden 
niukkuutta että kuivuutta, erityisesti perustamalla asianmukaisia markkinalähtöisiä välineitä. 
Vesipuitedirektiivillä säädetään, että vesivarojen käyttöä on suunniteltava yksityiskohtaisesti, 
jotta vältetään kestämättömät ratkaisut ja peruuttamaton vahinko ympäristölle. Tämän takia 
on kehitetty jokien vesipiirien hoitosuunnitelmia. Vesipuitedirektiivin mukaan ensimmäinen 
jokien vesipiirien hoitosuunnitelma julkaistaan joulukuussa 2009. Vuodesta 2009 alkaen 
kaikkia vesivaroihin tai vedenlaatuun vaikuttavia suunnitelmia tai ohjelmia on koordinoitava 
jokien vesipiirien hoitosuunnitelman määräysten mukaisesti, jotta ympäristöä koskevat 
vesipuitedirektiivin tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

On myös pantava merkille, että kansallisten viranomaisten on varmistettava EU:n 
ympäristölainsäädännön asianmukainen soveltaminen, ennen kuin hanke tai suunnitelma 
hyväksytään. Viranomaisten on varmistettava, että kaikki uuteen vesihuoltoinfrastruktuuriin 
liittyvät kielteiset vaikutukset otetaan täysimääräisesti huomioon. 

On myös selvää, että maankäytön suunnittelu on yksi tärkeimmistä vedenkäyttöä ohjaavista 
tekijöistä. Veden niukkuutta ja kuivuutta koskevan 18. heinäkuuta 2007 annetun tiedonannon 
mukaan vedenhankinnan infrastruktuurien lisäämistä on harkittava vasta sitten, kun on jo 
käytetty muut keinot, kuten tehokas vedenhinnoittelupolitiikka ja veden säästämiseen ja 
vedenkäytön tehokkuuteen liittyvät kustannustehokkaat vaihtoehdot.  

Päätelmät

Komissio korostaa uudelleen, että maankäytön suunnittelu kuuluu jäsenvaltioiden toimialaan. 
Komissio ei ole havainnut, että EY:n ympäristölainsäädäntöä olisi rikottu tässä vaiheessa. 
Komissio voi tutkia asiaa uudelleen, mikäli vetoomuksen esittäjä toimittaa 
vetoomusvaliokunnalle lisätietoa edellä mainituista kysymyksistä.
                                               
1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1–73.


