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Vetoomusvaliokunta
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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 70/2007, Asociacion de Vecinos de Hondón de las Nieves
(Espanja), liiallisesta kaupungistumisesta ja ympäristölle mahdollisesti 
koituvasta haitasta Alicantessa sijaitsevassa Hondón de las Nievesissä 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa paikallisten viranomaisten päätöstä panna toimeen kahdeksan 
kaupungistamishanketta Alicantessa sijaitsevassa Hondón de las Nievesissä. Vetoomuksen 
esittäjä väittää, että eri hyväksymisvaiheissa olevat suunnitelmat aiheuttaisivat liiallista 
kaupungistumista, joka aiheuttaisi vahinkoja luontoympäristölle sekä vesivaroille ja veden 
jakelulle. Vetoomuksen esittäjän mielestä ympäristövaikutuksen arviointia ja tietojen 
julkisuutta koskevaa lainsäädäntöä ei ole otettu asianmukaisesti huomioon. Vetoomuksen 
esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 30. toukokuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. syyskuuta 2007

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että parhaillaan valmistellaan yleistä kaupunkisuunnitelmaa 
koskevaa luonnosta ja ilmaisee huolensa siitä, että suunnitelmaan sisältyy tonttimaan 
laajentaminen, joka johtaa asuntojen määrän merkittävään kasvuun Hondón de las Nievesin 
kaupungissa Alicanten maakunnassa Espanjassa. Vetoomuksen esittäjän mukaan tästä 
aiheutuu todennäköisesti ympäristöä ja erityisesti vesivaroja vahingoittavia vaikutuksia.



PE 396.370v01-00 2/2 CM\687652FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

II.  Komission huomautukset vetoomukseen

EY:n ympäristölainsäädännön rikkomista ei voida todeta, koska:

a) jotta suunnitelma hyväksyttäisiin, siitä on mahdollisesti tehtävä strateginen 
ympäristöarviointi tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY1 mukaisesti;

b) yksittäisissä hankkeissa on noudatettava seuraavassa neuvoston direktiivissä 
mainittuja menettelyjä: neuvoston direktiivi 85/337/ETY2, annettu 27. kesäkuuta 1985, 
tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, siten 
kuin muutettu neuvoston direktiivillä 97/11/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2003/35/EY. 

Edellä mainittujen menettelyjen puitteissa olisi oltava mahdollista määrittää, minimoida ja 
välttää todennäköisiä ympäristövaikutuksia.

III.  Päätelmät

Tässä varhaisessa suunnitteluvaiheessa komissio ei voi todeta, että EY:n 
ympäristölainsäädäntöä olisi rikottu millään tavalla. Jos mahdollisesta rikkomisesta esitetään 
lisätietoja, komissio arvioi tilanteen uudelleen.

                                               
1 Direktiivi 2001/42/EY tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (EYVL L 197, 

21.7.2001).

2 Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (EYVL L 175, 5.7.1985), siten kuin muutettu 3. maaliskuuta 
1997 annetulla neuvoston direktiivillä (EYVL L 73, 14.3.1997) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
26. toukokuuta antamalla direktiivillä 2003/35/EY (EUVL L 156, 25.6.2003).


