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Asia: Vetoomus nro 842/2007, Charlie Weston, Irlannin kansalainen, (Fairshare 
Campaign Group -ryhmän puolesta), strategisen ympäristövaikutusten 
arvioinnin suorittamiseen liittyvistä väitetyistä säännönvastaisuuksista 
alueellisen jätevesilaitoksen rakentamisessa Donabaten/Portranen 
niemimaalle (Dublinin kreivikunta) 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että EY:n direktiiviä 2001/42 on rikottu suoritettaessa 
strategista ympäristövaikutusten arviointia Suur-Dublinin strategista viemäröintitutkimusta 
varten. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että strategisessa ympäristövaikutusten arvioinnissa, 
jossa alueellisen jätevesilaitoksen sijoituspaikaksi suositellaan Donabatea/Portranea, ei ole 
otettu huomioon EY:n lainsäädännössä vahvistettua läheisyysperiaatetta eikä laitoksen 
mahdollista ympäristövaikutusta lähistöllä sijaitsevaan Rogestownin jokisuuhun, joka on 
suojeltu alue. Vetoomuksen esittäjän mukaan strateginen ympäristövaikutusten arviointi ei ole 
puolueeton. Puolueellisuus käy ilmi siitä, että Portrane on nimetty alueellisen 
jätevesilaitoksen sijaintipaikaksi kuudessa vaihtoehdossa niistä 16 strategisesta vaihtoehdosta, 
joita arvioinnissa on tarkasteltu. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että julkisia huomautuksia ei 
ole otettu huomioon ja että hanke voi vaarantaa Donabaten, Portranen ja Malahiden kestävän 
kehityksen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 13. helmikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 10. kesäkuuta 2008
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Vetoomuksen esittäjä väittää, että EY:n direktiiviä 2001/42 on rikottu suoritettaessa 
strategista ympäristövaikutusten arviointia Suur-Dublinin strategista viemäröintitutkimusta 
varten. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että strategisessa ympäristövaikutusten arvioinnissa,
jossa alueellisen jätevesilaitoksen sijoituspaikaksi suositellaan Donabatea/Portranea, ei ole 
otettu huomioon EY:n lainsäädännössä vahvistettua läheisyysperiaatetta eikä laitoksen 
mahdollista ympäristövaikutusta lähistöllä sijaitsevaan Rogestownin jokisuuhun, joka on 
suojeltu alue. Vetoomuksen esittäjän mukaan strateginen ympäristövaikutusten arviointi ei ole 
puolueeton. Puolueellisuus käy ilmi siitä, että Portrane on valittu alueellisen jätevesilaitoksen 
sijaintipaikaksi, vaikka vain kuusi vaihtoehtoa 16 strategisesta vaihtoehdosta otettiin 
huomioon. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että julkisia pelkoja ei ole otettu huomioon, ja 
väittää, että hanke vaarantaa Donabaten, Portranen ja Malahiden kestävän kehityksen. 

Direktiiviä 2001/42/EY1, joka tunnetaan strategista ympäristövaikutusten arviointia 
koskevana direktiivinä, sovelletaan sellaisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin, joilla todennäköisesti 
on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön. Direktiivin soveltamisala määritellään sen 2 ja 
3 artiklassa.

5 artiklan nojalla suunnitelman tai ohjelman toteuttamisen todennäköiset merkittävät 
ympäristövaikutukset on osoitettava, kuvattava ja arvioitava. Ympäristönäkökohtien 
sisällyttämisen selostukseen pitäisi edistää kestävämpiä ratkaisuja päätöksenteossa. 
Kyseisessä artiklassa ennakoidaan myös velvoite osoittaa, kuvata ja arvioida kohtuullisia 
vaihtoehtoja vertailukelpoisella tavalla. On ensisijaisen tärkeää, että suunnitelman tai 
ohjelman hyväksyvä viranomainen sekä asianosaiset viranomaiset ja yleisö saavat 
totuudenmukaisen kuvan tarjolla olevista kohtuullisista vaihtoehdoista ja siitä, miksi niitä ei 
pidetä parhaana vaihtoehtona. Strategista ympäristövaikutusten arviointia koskevan 
direktiivin liitteessä I tarkoitetut tiedot pitäisi siten hankkia valittuja vaihtoehtoja varten.

Vetoomuksen esittäjä valittaa Irlannin viranomaisten valitsemasta vaihtoehdosta ja väittää, 
että muita vaihtoehtoja ei ole arvioitu asianmukaisella tavalla. Kun otetaan huomioon saadut 
tiedot, komissio ei havaitse strategista ympäristövaikutusten arviointia koskevaa direktiiviä 
koskevia rikkomuksia, koska näyttää siltä, että kaikki vaihtoehdot on otettu huomioon ja 
analysoitu.

Jos halutaan näyttää toteen yhteisön lakia koskeva rikkomus, pitäisi osoittaa, että kansalliset 
viranomaiset eivät noudata EY:n lainsäädännön vaatimuksia, tässä tapauksessa strategista 
ympäristövaikutusten arviointia koskevaa direktiiviä. Komissiolla ei ole kuitenkaan 
toimivaltaa päätöksen sisällön suhteen. Se, että ympäristöön kohdistuvat haittatekijät 
painaisivat enemmän kuin taloudelliset edut (tai muut), ei itsessään ole direktiivin säännösten 
vastaista.

Päätelmä

Komissio kiittää vetoomuksen esittäjää tämän lähettämästä selostuksesta, jonka Pick Everard 
Engineering Consultants -niminen konsulttitoimisto on laatinut. Komissio ei kuitenkaan 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30.
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havaitse, että Euroopan yhteisön lainsäädäntöä olisi rikottu tässä vaiheessa.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Komission huomautuksia vetoomuksen esittäjän toimittamista lisätiedoista

Komissio tutki vetoomuksen esittäjän toimittamia lisätietoja, erityisesti Fairsharen 
joulukuussa 2007 laatimaa ja vastalausein esittämää selvitystä GDSDS:n (Suur-Dublinin 
alueen viemäriverkoston strateginen tutkimus) strategista ympäristöarviointia koskevasta 
ympäristöraporttiluonnoksesta ja syyskuussa 2007 laadittua GDSDS:n strategista 
ympäristöarviointia (ympäristöraportti)1, johon Fairsharen selvityksessä viitataan.

Komissio vahvistaa strategista ympäristövaikutusten arviointia koskevaan direktiiviin liittyen, 
että sen muotovaatimukset on täytetty; selvityksessä ei tehdä päätöstä tietystä sijainnista tai 
tietyn tekniikan käyttämisestä.

Komissio on todennut seuraavaa vesipolitiikan puitedirektiivin2, yhdyskuntajätevesien 
käsittelystä annetun direktiivin3, lintudirektiivin4 ja luontotyyppidirektiivin5 väitetystä 
rikkomisesta:

Vesipolitiikan puitedirektiivi
Vesipolitiikan puitedirektiivissä asetetaan kaksi ratkaisevaa ympäristötavoitetta kaikkien 
vesialueiden (joet, järvet, pohjavedet ja rannikkovedet) suojelua varten:
– hyvän vesien tilan saavuttaminen/ylläpitäminen pääsääntöisesti vuoteen 2015 mennessä
– vesien tilan huononemisen estäminen.
Ensimmäisessä vaiheessa oli tarkoitus määrittää vesipiirit ja analysoida vesialueisiin 
kohdistuvia paineita ja vaikutuksia 22. joulukuuta 2004 mennessä (3 ja 5 artiklan mukaiset 
selvitykset). Vuoden 2007 täytäntöönpanoa koskevassa selvityksessä6 komissio arvioi Irlannin 
selvityksien kuuluvan parhaimpien selvityksien joukkoon. Hyvän vesien tilan saavuttamisen 
edellyttämiä suunnitelmia ja ohjelmia on kehitettävä laajan julkisen kuulemisen perusteella, 
jolloin kansalaiset, kansalaisryhmät ja -järjestöt pääsevät tutustumaan kaikkiin 
tausta-asiakirjoihin ja kaikkeen taustatietoon. 

                                               
1 Suur-Dublinin alueen viemäriverkoston strateginen tutkimus (Greater Dublin Strategic Drainage Study) tilattiin 

vuonna 2001 ottaen huomioon tarve saada alueellista tietoa viemäröinnin ja jäteveden käsittelyn 
infrastruktuurin nykyisistä ja tulevista tarpeista Suur-Dublinin alueella. Vahvasta talouskasvusta johtuvan 
viimeaikaisen kehityksen laajuus ja nopeus ovat lisänneet painetta, joka kohdistuu nykyiseen 
viemäriverkkoon ja jokiin.

2 Direktiivi 2000/60/EY, EYVL L 327, 22.12.2000, muutettuna.

3 Direktiivi 91/271/ETY, EYVL L 135, 30.5.1991, muutettuna.

4 Direktiivi 79/409/ETY, EYVL L 103, 25.4.1979, muutettuna.

5 Direktiivi 92/43/ETY, EYVL L 206, 22.7.1992, muutettuna.

6 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
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Veden hinnoittelun yhteydessä vetoomuksen esittäjä viittaa 9 artiklassa vahvistettuun 
vesipalveluista aiheutuvien kustannusten kattamisen periaatteeseen, jolla edistetään tämän 
direktiivin ympäristötavoitteiden saavuttamista ja varmistetaan veden käytön eri sektorien 
riittävä osallistuminen. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin poiketa veden hinnoittelua koskevasta 
periaatteesta, jos ne noudattavat vakiintuneita käytäntöjä eikä tällaisten käytäntöjen 
soveltaminen tiettyyn veden käyttötoimintaan vaaranna vesipolitiikan puitedirektiivin 
tarkoitusta eikä sen tavoitteiden saavuttamista. Jos jäsenvaltiot hyödyntävät tätä 
mahdollisuutta, niiden on ilmoitettava perustelunsa vesipiirin hoitosuunnitelmissa, jotka on 
laadittava 22. joulukuuta 2009 mennessä. Vesipolitiikan puitedirektiivissä vahvistetaan 
kuitenkin myös periaate, jonka mukaan kaikenlainen veden ottaminen edellyttää lupaa, ja 
lupahakemuksia on arvioitava ottaen huomioon hyvän veden tilan määrällinen ja laadullinen 
tavoite.
Vesipiirin hoitosuunnitelmaluonnokset on laadittava 22. joulukuuta 2008 mennessä ja 
lopulliset versiot 22. joulukuuta 2009 mennessä. Suunnitelmien ja ohjelmien on perustuttava 
direktiivin velvoitteisiin.
Kyseinen ympäristöselvitys ei tee tyhjiksi vesipolitiikan puitedirektiivin nojalla tehtäviä 
päätöksiä. On selvää, että valittujen vaihtoehtojen on oltava direktiivin mukaisia.
Komissio ei tässä vaiheessa voi todeta, että vesipolitiikan puitedirektiiviä olisi rikottu.

Yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskeva direktiivi
Vetoomuksessa viitataan useisiin direktiivin tavoitteisiin: 
– biologinen käsittely vähimmäisvaatimuksena sekä jälkikäsittely jätevesille, jotka 

johdetaan yli 10 000 asukasvastineluvun taajamista haavoittumiselle alttiille alueille ja 
tällaisten alueiden valuma-alueille; tilanteesta riippuen saattaa kuitenkin olla 
välttämätöntä suorittaa lisäkäsittely asetettujen ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi

– vuotojen rajoittaminen (ja siten muun muassa pohjaveden viemärijärjestelmiin 
imeytymisen rajoittaminen) sekä myrskytulvista aiheutuvan vesien pilaantumisen 
rajoittaminen. 

Näitä velvoitteita on kuitenkin noudatettava riippumatta siitä, mihin vaihtoehtoon lopulta 
päädytään liittyen jäteveden keräämiseen ja käsittelyyn Suur-Dublinin alueella, niin jätevesien 
käsittelylaitoksien määrän kuin sijainnin kannalta. EU:n lainsäädännössä, kuten 
yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevassa direktiivissä ja vesipoliittisessa puitedirektiivissä, 
asetetaan ympäristötavoitteita, jotka on saavutettava, mutta ei määrätä laitoksissa 
käytettävästä tekniikasta tai niiden sijainnista. Lainsäädännössä ei myöskään oteta kantaa 
organisaatioon eikä omistusoikeuteen.

Uimavesidirektiivi
Uimavesidirektiivin1 soveltamisalaan kuuluvien uimarantojen on vastattava direktiivissä 
asetettuja laatuvaatimuksia, ja on varmistettava, että myös tulevat infrastruktuurit ovat 
vaatimuksien mukaisia. Uimavesidirektiivin laadullisten tavoitteiden on sisällyttävä edellä 
mainitun vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisiin vesipiirin hoitosuunnitelmiin. 

Lintudirektiivin ja luontotyyppidirektiivin nojalla suojellut alueet
                                               
1 Direktiivi 76/160/ETY, EYVL L 31, 5.2.1976, muutettuna; direktiivi 2006/7/EY, EUVL L 64, 4.3.2006.
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Komissio on tietoinen siitä, että Irlannin itärannikolla sijaitsee runsaasti sekä lintujen 
suojelusta annetun direktiivin että luontotyyppidirektiivin mukaisia Natura 2000 -alueita. 
Jatkettaessa tulevan jätevesi-infrastruktuurin kehittämistä Suur-Dublinin alueella on 
varmistettava, että näitä nimettyjä suojelualueita kunnioitetaan suunnittelu-, rakennus- ja 
toimintavaiheessa.

Päätelmä

Komissio ei tässä vaiheessa voi todeta, että EU:n ympäristölainsäädäntöä olisi rikottu. Se 
jatkaa tutkimuksiaan liittyen siihen, noudatetaanko kyseistä lainsäädäntöä asianmukaisesti 
Suur-Dublinin alueen tulevan jätevesi-infrastruktuurin suunnittelun edetessä. 

Komissio haluaa korostaa, että ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin1

säädösten mukaan sellaisen jäteveden käsittelylaitoksen, jonka asukasvastineluku on suurempi 
kuin 150 000, rakentaminen edellyttää pakollisen ympäristövaikutusten arvioinnin tekemistä 
ennen kuin lupa voidaan myöntää.

                                               
1 Direktiivi 85/337/ETY, EYVL L 175, 5.7.1985, muutettuna.


