
CM\882119FI.doc PE450.775v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Vetoomusvaliokunta

26.10.2011

ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1478/2009, C. Z., Suomen kansalainen, (Sacromonten ja 
Albaicínin asukkaiden puolesta,) Granadan itäisestä kehätiestä 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolensa sen johdosta, että Granadan itäisen kehätien 
rakentaminen johtaa ainutlaatuisen maiseman tuhoutumiseen, mikä vaikuttaa myös 
Alhambran alueeseen. Hankkeesta on tiedotettu yleisölle ja ympäristövaikutusten arviointi on 
toteutettu Andalusian aluekehityssuunnitelman (POTA) mukaisesti. Vetoomuksen esittäjä 
huomauttaa, että suunniteltu tie kulkee kasvistonsa ja eläimistönsä kannalta erityisen 
merkittävän alueen läpi, ja väittää, että hanke on luontotyyppidirektiivin vastainen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. tammikuuta 2010. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 8. lokakuuta 2010

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Albaicínin ja Sacromonten asukkaiden ("Vecinos de Albaicín 
y Sacromonte, Granada") puolesta Espanjassa, Andalusian itsehallintoalueella sijaitsevan 
Granadan kaupungin suurkaupunkialueella toteutettavaa uuden itäisen kehätien 
rakentamishanketta.

Vetoomuksen esittäjä korostaa, että tämä aluehallinnon edistämä moottoritiehanke johtaa 
ainutlaatuisen maiseman tuhoutumiseen, mikä vaikuttaa myös Alhambran alueeseen. 
Vetoomuksen esittäjä on huolestunut vakavista kielteisistä seurauksista, joita hanke aiheuttaa 
ympäristön kannalta. Hän huomauttaa, että suunniteltu moottoritie kulkee kasvistonsa ja 
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eläimistönsä kannalta erityisen merkittävän alueen läpi. Vetoomuksen esittäjän mukaan uuden 
kehätien avulla ei ratkaista alueen liikenne- ja yhteysongelmia.

Vetoomuksen esittäjän mukaan on mahdollista, että EU:n ympäristölainsäädäntöä on tässä 
tapauksessa sovellettu epäasianmukaisesti, erityisesti ympäristövaikutusten arvioinnin ja 
yleisön osallistumisoikeuden osalta.

Komissio on tarkastellut vetoomuksen esittäjän ilmoittamia tietoja asiassa mahdollisesti 
sovellettavan EU:n ympäristölainsäädännön valossa.

Direktiivissä 85/337/ETY1, sellaisena kuin se on muutettuna (niin sanottu 
ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi eli YVA-direktiivi), säädetään tiettyjen 
julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista. Ympäristövaikutusten 
arviointia koskevassa direktiivissä erotellaan toisistaan niin sanotut liitteessä I mainitut 
hankkeet, joiden ympäristövaikutukset arvioidaan aina, ja liitteessä II mainitut hankkeet, 
joiden osalta jäsenvaltiot määrittävät tapauskohtaisesti selvittämällä ja/tai kansallisissa 
täytäntöönpanosäännöksissä asetettujen raja-arvojen tai valintaperusteiden avulla, 
arvioidaanko hankkeen ympäristövaikutukset.
On syytä panna merkille, että moottoriteiden ja moottoriliikenneteiden rakentaminen on 
sisällytetty direktiivin liitteen I 7 artiklan b kohtaan, minkä vuoksi ympäristövaikutusten 
arviointi on toteutettava.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn avulla varmistetaan, että hankkeiden 
ympäristövaikutukset määritellään ja että niitä arvioidaan ennen kuin toimivaltainen 
viranomainen myöntää hankkeelle toteuttamisluvan. Yleisölle annetaan tilaisuus ilmaista 
kantansa ja kaikki kuulemiset on otettava huomioon. Yleisölle on myös tiedotettava hankkeen 
toteuttamisluvan sisällöstä.

Toisaalta, mikäli kehätiehanke on osa liikenteen infrastruktuuria koskevaa julkista 
suunnitelmaa tai ohjelmaa, asiassa voidaan myös soveltaa tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY2 (niin sanottu strategista 
ympäristöarviointia koskeva direktiivi eli SEA-direktiivi) määräyksiä.

EU:n luontodirektiiveihin liittyen (lintudirektiivi 2009/147/EY3 ja 
luontotyyppidirektiivi 92/43/EY4) on syytä panna merkille, että niitä olisi sovellettava, mikäli 
kyseisellä hankkeella olisi merkittävä vaikutus johonkin Natura 2000 -alueeseen.
Voidakseen tarkastella asiaan liittyviä yksityiskohtia ja tutkia vetoomuksessa esitettyjä 
seikkoja komissio on lähettänyt Espanjan viranomaisille kirjeen, jossa se pyytää tietoja EU:n 
lainsäädännön asianmukaisten määräyksien noudattamisesta.

                                               
1 Neuvoston direktiivi 85/337/ETY (EYVL L 175, 5. 7.1985), sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 97/11/EY (EYVL L 73, 14.3.1997), direktiivillä 2003/35/EY (EUVL L 156, 25. 6.2003) ja 
direktiivillä 2009/31/EY (EUVL L 140, 5.6.2009).
2 Direktiivi 2001/42/EY (EYVL L 197, 21.7.2001).
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30. marraskuuta 2009, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010), jolla kodifioidaan neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 
2. huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EYVL L 103, 25.4.1979).
4 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21. toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992).
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Komissio on pyytänyt Espanjan toimivaltaisilta viranomaisilta tietoja EU:n 
ympäristölainsäädännön asianmukaisten määräyksien noudattamisesta tässä tapauksessa. 
Komissio on pyytänyt Espanjan viranomaisia selvittämään erityisesti, miten 
ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin, strategista ympäristöarviointia koskevan 
direktiivin ja luontodirektiivien määräykset on pantu täytäntöön.

Komissio pitää parlamentin vetoomusvaliokunnan ajan tasalla asian käsittelyn etenemisestä.

4. (REV) Komission vastaus, saatu 26. lokakuuta 2011

Komission huomiot

Komissio tiedotti edellisen ilmoituksen yhteydessä Euroopan parlamentin 
vetoomusvaliokunnalle tässä tapauksessa mahdollisesti soveltamiskelpoisesta Euroopan 
unionin ympäristölainsäädännöstä. Tällä tarkoitetaan erityisesti direktiiviä 85/337/ETY1

(ympäristövaikutusten arviointi) ja direktiiviä 2001/42/EY2 (strateginen ympäristöarviointi). 
Lisäksi saattaisi myös olla mahdollista soveltaa unionin luonnonsuojeludirektiivejä, kuten 
direktiiviä 79/409/ETY3 (linnut) ja direktiiviä 92/43/ETY4 (luontotyypit), siinä tapauksessa, 
että hankkeella olisi merkittäviä vaikutuksia Natura 2000 -verkostoon.

Komission yksiköt ovat pyytäneet Espanjan viranomaisia ottamaan kantaa vetoomuksen 
esittäjän esille ottamiin seikkoihin sekä unionin ympäristöoikeuden soveltamiseen tässä 
tapauksessa.

Espanjan viranomaiset lähettivät Andalusian itsehallintoalueen aiheesta laatiman kertomuksen 
vastauksena komission yksikköjen pyyntöön.

Yhteenvetona todettakoon, että Espanjan viranomaiset selvittävät kyseisen tiehankkeen 
(Ronda Este Metropolitana de Granada) tärkeimpiä ominaispiirteitä, sen taustaa ja tähän 
mennessä toteutettuja hallinnollisia ja ympäristöalan toimenpiteitä. Espanjan viranomaiset 
selvittävät myös, mitä toimia on toteutettu, jotta taataan unionin ympäristöoikeudesta 
johtuvien velvoitteiden asianmukainen soveltaminen.

Espanjan viranomaiset huomauttavat, että 25. tammikuuta 2007 annetun säännöksen 
mukaisesti julkisista töistä ja asumisesta vastaava alueellinen hallintoyksikkö aloitti hankkeen 
suunnittelun, hankkeen, jonka tavoitteena on yhdistää A-92- ja A-395-moottoritiet, jotta 
parannetaan yhteyksiä ja pääsyä Granadan kaupunkialueelle. Alueellisten viranomaisten 
mukaan on tarkasteltu alustavasti kuutta liikennekäytävää ja yhteensä kymmentä mahdollista 
                                               
1 Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27. kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 97/11/EY, 2003/35/EY ja 
2009/31/EY.  EYVL L 175, 5.7.1985, EYVL L 73, 14.3.1997, EUVL L 156, 25.6.2003, EUVL L 140, 5.6.2009.
2 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.
3 Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta,  
muutettuna direktiivillä 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, EUVL L 20, 26.1.2010.
4 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta.  EYVL L 206, 22.7.1992.
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tiesuunnitelmaa. Tämän jälkeen valittiin vaihtoehdot N:o 6, 7 ja 8. Toisessa vaiheessa valittiin 
vaihtoehto N:o 6 ottaen huomioon taloudelliset, alueelliset ja ympäristöön liittyvät perusteet.

Alustavan hankkeen julkinen kuulemisvaihe (Estudio Informativo) käynnistettiin 
julkaisemalla asiasta ilmoitus Junta de Andalucían virallisessa lehdessä (BOJA), joka ilmestyi 
7. huhtikuuta 2009. Vastaanotetut huomautukset on otettu huomioon. On syytä panna merkille 
Alhambran alueen hallinnasta ja suojelusta vastaavan elimen (Patronato de l'Alhambra) 
esittämä lausunto, jossa elin ilmaisi suhtautuvansa suunniteltuun tiehankkeeseen varautuneesti 
kyseisen monumentin läheisyyden vuoksi; se on nimittäin osa ihmiskunnan 
maailmanperintöä. Alueellisten viranomaisten mukaan hankkeesta vastaava taho on myös 
kuullut Unescoa asian johdosta.

Alueelliset viranomaiset selvittävät, että uusi, kuukauden kestävä julkinen kuulemisvaihe 
käynnistettiin julkaisemalla asiasta ilmoitus 25. syyskuuta 2009 ilmestyneessä 
BOJA-lehdessä. Viranomaiset lisäävät, että järjestettyjen kokouksien sekä hankkeesta 
vastaavan tahon ja eri asianomaisten alueellisten osastojen (julkiset työt, ympäristö ja 
kulttuuri) paikan päälle järjestämän käynnin seurauksena päätettiin muuttaa valittua 
tiesuunnitelmaa, jotta vähennettiin entisestään hankkeen maisemaan kohdistamaa 
ympäristövaikutusta. Lopuksi valittiin vaihtoehto 6TA.

Alueelliset viranomaiset toteavat, että ympäristövaikutuksia koskevaan tutkimukseen tehdyt 
muutokset toimitettiin 11. marraskuuta 2011 ympäristöasioista vastaavan alueellisen 
hallintoyksikön alaiselle Granadan maakuntahallinnolle.

Alueellisten viranomaisten mukaan tulevan Ronda Este Metropolitana de Granada -tien 
lopullinen pituus on noin 11,2 kilometriä. Sen on tarkoitus palvella alueen yli 400 000:ta 
asukasta. Viranomaiset toteavat, että tällä uudella infrastruktuurilla ratkaistaan osaltaan 
Granadan kaupunkialueen liikenneongelmat aiheuttaen mahdollisimman vähäisiä vaikutuksia 
ympäristölle.

On syytä panna merkille, että kyseisestä hankkeesta on laadittu ympäristövaikutusten arviointi 
alueellisen lain N:o 7/1994 nojalla, jota sovelletaan tässä tapauksessa, koska tiehanke 
aloitettiin vuonna 2007 eli ennen ympäristön laadun integroidusta hallinnasta annetun 
nykyisen alueellisen lain N:o 7/2007 voimaantuloa. Kyse on direktiivin 85/337/ETY 
alueellisista täytäntöönpanosäännöksistä. Ympäristövaikutuksien arviointi on edelleen 
meneillään.

Lisäksi Espanjan viranomaiset huomauttavat, että tiehanke sisältyy Andalusian kestävää 
liikennettä koskevaan infrastruktuurisuunnitelmaan (Plan d'infrastructures pour un transport 
durable en Andalousie, PISTA 2007–2013), joka on hyväksytty 16. syyskuuta annetulla 
asetuksella N:o 457/2008. Kyseiselle infrastruktuurisuunnitelmalle toteutettiin strateginen 
ympäristövaikutuksien arviointi direktiivin 2001/42/EY mukaisesti.

Liittyen unionin luonnonsuojeludirektiiveihin 79/409/ETY (linnut) ja 92/43/ETY 
(luontotyypit) on syytä panna merkille, että hankkeella ei ole kielteisiä vaikutuksia 
Natura 2000 -verkostoon. Näin ollen näitä direktiivejä ei sovelleta tässä tapauksessa.
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Päätelmät

Komission yksiköt tarkastelivat vetoomuksen esittäjän väitteitä ja toimittamia tietoja, jotka 
liittyvät Ronda Este Metropolitana de Granada -tiehankkeeseen, EU:n sovellettavan 
ympäristölainsäädännön valossa ja ottaen huomioon Espanjan viranomaisten vastauksen.

Asiakirjan tarkastelusta ilmenee, että Espanjan toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet 
toimia soveltaakseen velvoitteita, jotka johtuvat tässä tapauksessa direktiiveistä 2001/42/EY 
ja 85/337/ETY.

Hankkeelle toteutetaan joka tapauksessa parhaillaan meneillään oleva ympäristövaikutusten 
arviointi. Näin ollen Espanjan viranomaiset eivät vielä ole myöntäneet hankkeelle lupaa.

Todettakoon lopuksi, että asiasta tehdyn analyysin nojalla ei ollut mahdollista todeta, että EU:n 
sovellettavaa ympäristölainsäädäntöä olisi rikottu. Komissiolla ei siis ole perusteita jatkaa 
interventiotaan tässä tapauksessa.


