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Asociación de Vecinos de Favara -yhdistyksen puolesta, sähkömuuntajan 
käyttöön ottamisesta Valenciassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa sähkömuuntajan käyttöön ottamista Patraixin alueella 
(Valencia). Hän väittää, että päätös tehtiin asukkaiden vastustuksesta huolimatta. 
Vetoomuksen esittäjä katsoo, että paikallisviranomaiset eivät ole noudattaneet 
IPPC-direktiivissä määriteltyjä velvollisuuksiaan. He eivät myöskään ole soveltaneet ennalta 
varautumisen periaatetta. Vetoomuksen esittäjän mukaan talojen ja koulujen välittömässä 
läheisyydessä toimiva laitos olisi huomattava terveysriski alueen asukkaille. Hän väittää, että 
asukkaat eivät ole vastustaneet Valencian sähköntuotannon lisäämistä, mutta hän pyytää, että 
muuntaja sijoitettaisiin asutusalueiden ulkopuolelle. Vetoomuksen esittäjä mainitsee kaksi 
aikaisempaa onnettomuutta, jotka osoittavat tilanteen vakavuuden, ja pyytää Euroopan 
parlamenttia tutkimaan tilannetta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. heinäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008

I.  Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä on huolissaan mahdollisista haitallisista terveysvaikutuksista, jotka 
johtuvat Patraixin alueelle Valenciaan rakennetusta muuntoasemasta ja suurjännitteisestä 
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voimajohdosta, joka liittää kyseisen muuntajan sähköntuotantojärjestelmään. Hänen 
mukaansa kyseiset laitokset eivät ole seuraavan yhteisön lainsäädännön mukaisia:

● Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annettu 
direktiivi 2008/1/EY1 (direktiivin 96/61/EY kodifioitu toisinto, jäljempänä: 
IPPC-direktiivi)

● Århusin yleissopimuksen täytäntöönpaneva lainsäädäntö sellaisena kuin se on 
ratifioituna neuvoston päätöksellä 2005/370/EY2. 

II. Komission kommentit vetoomuksesta

IPPC-direktiivin tarkoituksena on liitteessä I mainitusta toiminnasta aiheutuvan pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen. Siinä säädetään yllä tarkoitetusta toiminnasta 
aiheutuvia ilmaan, veteen ja maaperään kulkeutuvia päästöjä ehkäisevistä, tai jos se ei ole 
mahdollista, päästöjä vähentävistä toimenpiteistä koko ympäristön suojelun korkean tason 
saavuttamiseksi. 

Energia-alan teollisuudessa seuraavat laitokset sisältyvät IPPC-direktiivin soveltamisalaan: 
polttolaitokset, joiden lämmöntuotto on enemmän kuin 50 MW, kaasun- ja öljynjalostamot, 
koksaamot ja kivihiiltä kaasuttavat ja nesteyttävät laitokset. Liitteessä I ei mainita 
muuntoasemia tai suurjännitteisiä voimajohtoja. Siksi vetoomuksessa mainitut laitokset eivät 
kuulu IPPC-direktiivin soveltamisalaan.

Århusin yleissopimuksen allekirjoittaneet valtiot takaavat tiedon saannista, yleisön 
osallistumisoikeudesta ja päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta 
ympäristöasioissa annetut oikeudet. Vetoomuksen esittäjän mukaan yhteisöt, joita hanke 
koskee, kuulivat siitä vasta siinä vaiheessa, kun lupa oli myönnetty ja ensimmäisten 
rakenteiden rakentaminen oli jo alkanut (ks. toimitetun espanjankielisen tausta-asiakirjan 
s. 4). Siksi yleisö ei voinut saada tietoa hankkeesta tai osallistua päätöksentekoon. Tämä tieto 
viittaa 4 artiklan rikkomiseen (ympäristötiedon saatavuus, jonka säännökset on saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2003/4/EY3 3 artiklalla). Vetoomuksen esittäjien 
toimittamat tiedot eivät kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että Espanjan viranomaiset 
olivat ilmoittaneet yleisölle hankkeesta ajoissa.

Sen lainsäädännön lisäksi, johon vetoomuksen esittäjät viittaavat, voidaan ottaa huomioon 
neuvoston direktiivi 85/337/ETY4 sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY5

sekä direktiivi 2003/35/EY6 (ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi tai 
                                               
1 EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.
2 EUVL L 124, 17.5.2005, s. 1–3.
3 EYVL L 41, 28.1.2003, s. 26, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta.
4 Neuvoston direktiivi 85/337/ETY tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 

arvioinnista, EYVL L 175, 5.7.1985.
5 Neuvoston direktiivi 97/11/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1997, tiettyjen julkisten ja yksityisten 

hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 85/337/ETY muuttamisesta, EYVL L 73, 
14.3.1997.

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/35/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yleisön 
osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston 
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YVA-direktiivi). Direktiivissä säädetään tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista. Siinä erotellaan toisistaan niin kutsutut liitteessä I mainitut hankkeet, jotka 
arvioidaan aina, ja liitteessä II mainitut hankkeet, joiden osalta jäsenvaltiot määrittävät 
tapauskohtaisesti selvittämällä ja/tai jäsenvaltioiden asettamien raja-arvojen tai 
valintaperusteiden avulla, arvioidaanko hanke.

Liitteen I 20 kohtaan sisältyvät hankkeet jännitteeltään vähintään 220 kV:n ja pituudeltaan yli 
15 km:n mittaisten maanpäällisten voimajohtojen rakentamiseksi. Siksi niistä on laadittava 
pakollinen ympäristövaikutusten arviointi YVA-direktiivin nojalla. Eräät muut tavat siirtää 
sähköä ilmakaapeleilla sisältyvät liitteen II 3 kohdan b alakohtaan. Tällöin 
ympäristövaikutusten arviointi vaaditaan, jos niillä todennäköisesti on merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on 
ensisijaisesti vastuussa arviointitarpeen määrittelystä.

Vetoomuksen esittäjän toimittajien tietojen perusteella näyttää siltä, että kyseisestä 
hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointi. Tiedot eivät kuitenkaan ole riittävät, jotta 
komissio voisi arvioida, onko ympäristövaikutusten arviointimenettely suoritettu 
asianmukaisesti erityisesti yleisön osallistumisen osalta. 

Komissio on tietoinen yleisestä huolesta, joka liittyy sähkömagneettisia kenttiä koskevaan 
kysymykseen, ja valvoo sähkömagneettisten kenttien mahdollisia terveysvaikutuksia. 
Komissio myös pyytää tieteellisen kirjallisuuden tarkastelua uudelleen, rahoittaa tutkimusta, 
levittää tietoa ja myötävaikuttaa oikeudellisen kehyksen luomiseen työntekijöiden ja 
kansalaisten suojelemiseksi.

Kyseinen oikeudellinen kehys sisältää väestön sähkömagneettisille kentille (0 Hz–300 GHz) 
altistumisen rajoittamisesta 12. heinäkuuta 1999 annetun neuvoston suosituksen 
1999/519/EY1. Siinä suositellaan, että jäsenvaltioiden olisi terveyden korkeatasoisen suojelun 
mahdollistaakseen otettava käyttöön perusrajoitusten ja viitearvojen järjestelmä2. 
Altistumisrajoja koskevat suositukset perustuvat todettuihin vaikutuksiin ihmisten terveydelle. 
Kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä tiedekomitea 
(SCENIHR)3 on viimeksi hyväksynyt suosituksessa 1999/519/EY määriteltyjen 
altistumisrajojen tieteelliset perustat maaliskuussa 2007 viimeisimpien käytössä olevien 
tieteellisten todisteiden perusteella. Voimajohtojen synnyttämien erittäin matalan taajuuden 
kenttien osalta (ELF-alue – 0–300 Hz) viimeisimmässä SCENIHR:n lausunnossa todettiin, 
että "lähinnä lapsuusiän leukemiaa koskeviin epidemiologisiin tutkimuksiin perustuva 
aikaisempi päätelmä, jonka mukaan erittäin matalan taajuuden kentät saattavat aiheuttaa 
syöpää, on yhä varteenotettava. Rintasyövän sekä sydän- ja verisuonitautien osalta 
                                                                                                                                                  

direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta yleisön osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeuden osalta, EUVL L 156, 25.6.2003.

1 EYVL L 199, 30.7.1999 (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999/l_199/l_19919990730en00590070.pdf).
2 Arvioinnin pitäisi perustua syntyneitä kenttiä koskeviin arvoihin eikä määritelmään yleisistä 

"turvaetäisyyksistä". Tällaisen korvaavan arvon käyttäminen ei olisi asianmukaista, koska kentät riippuvat 
jännitteestä, sähkövirrasta ja useista muista muuttujista, kuten mastojen muotoilusta, jännitteisen verkon 
ilmavälistä, järjestelmien määrästä, vaihejohtimien ulottuvuudesta ja määrästä jne. Lisätietoja osoitteessa 
http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.

3 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_007.pdf
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viimeisimmillä tutkimuksilla on osoitettu, että yhteys on epätodennäköinen. 
Neurodegeneratiivisten tautien ja aivokasvainten osalta yhteys ELF-kenttiin on edelleen 
epävarma. ELF-kenttien ja ilmoitettujen (joskus sähköyliherkkyydeksi sanottujen) oireiden 
välillä ei ole todettu tosiasiallista yhteyttä." 

Erityisolosuhteissa (esimerkiksi koulujen, asuinalueiden ym. läheisyydessä sijaitsevat 
voimajohdot) sovellettavien suojaavien toimien osalta kyseisten toimien toteuttaminen on 
kansallisten viranomaisten tehtävä. Tällöin niiden on otettava huomioon neuvoston suositus.

Kun viitetasot ylittyvät, kansallisten viranomaisten on suositeltavaa arvioida altistumistilanne 
ja ryhtyä tarvittaviin seurantatoimenpiteisiin, joita voivat olla esimerkiksi tiedottaminen 
altistuneelle väestölle sekä säteilylähteen asennuspaikan tai rakenteen tai sen toimintatavan 
muuttaminen.

Jäsenvaltioiden tilanne suosituksen täytäntöönpanon osalta on tiivistetty äskettäin annetussa 
komission kertomuksessa neuvoston suosituksen 1999/519/EY soveltamisesta 
(KOM(2008)0532 lopullinen)1.

Koska suositukset eivät ole sitovia, komissiolla ei ole valtuuksia puuttua asiaan oikeudellisesti 
pannakseen täytäntöön suosituksessa määriteltyjen normien soveltamisen. Jos vetoomuksen 
esittäjä haluaa viedä asian pidemmälle, häntä kehotetaan ottamaan selville Espanjan 
lainsäädännön kanta ja asiaankuuluvat kansallisen tason toimenpiteet.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut (asiassa C-322/88 annetun tuomion 18 kohta2), 
että suositusten ei voida katsoa olevan vailla minkäänlaisia oikeusvaikutuksia. Kansallisten 
tuomioistuinten on otettava huomioon suositukset ratkaistessaan niiden käsiteltäviksi 
saatettuja asioita erityisesti silloin, kun niissä selvennetään suositusten toteuttamiseksi 
annettujen kansallisten säädösten tulkintaa tai kun niiden tarkoituksena on täydentää yhteisön 
sitovia säädöksiä.

III. Päätelmät

Komissio ei havaitse IPPC-direktiiviin kohdistunutta rikkomusta. Vetoomuksen esittäjien 
toimittamien tietojen perusteella ei voida vetää varmoja johtopäätöksiä Århusin 
yleissopimuksen ja siihen liittyvän yhteisön lainsäädännön mahdollisesta rikkomisesta.

Viimeisimpien tietojen mukaan näyttää siltä, että Patraixin muuntoaseman toiminta on 
keskeytetty vetoomuksen esittäjien oikeudellisten muutoksenhakujen ja ilmoittamien 
onnettomuuksien perusteella. Lisäksi vaikuttaa siltä, että Espanjan eri toimivaltaiset 
viranomaiset ovat päässeet sopimukseen kyseisen sähkömuuntajan siirtämisestä toiseen 
paikkaan Valencian kaupungissa, tarkemmin sanottuna Turia-joen entiseen uomaan. Siinä 
                                               
1 Komission kertomus väestön sähkömagneettisille kentille (0 Hz–300 GHz) altistumisen rajoittamisesta 

12 päivänä heinäkuuta 1999 annetun neuvoston suosituksen (1999/519/EY) soveltamisesta – Toinen 
täytäntöönpanokertomus 2002–2007 (KOM(2008)0532 lopullinen).

2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:FI:HTML
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tapauksessa vetoomuksen esittäjän tavoitteet toteutuisivat.  

Paikallisella tasolla tapahtuneen viimeaikaisen kehityksen perusteella komissio kehottaa 
varmistamaan, onko muuntoasema suljettu. Jos näin ei ole tehty, komissio pyytää Espanjan 
viranomaisilta havaintoja tässä vetoomuksessa esitetyistä asioista.


