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Eesmärk 

 

Hispaaniasse tehtud teabekogumisvisiidi eesmärk oli kohtuda petitsioonide nr 0938/2012 ja 

0834/2012 esitajatega kohapeal ja pidada dialoogi riigi ametivõimudega, et saada parem 

ülevaade ELi õiguse, eelkõige veepoliitika raamdirektiivi (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika 

alane tegevusraamistik) väidetavate rikkumiste eri aspektidest Ebro ja Tejo jõgede valgalades.  

 

Ebro delta külastus 8. veebruaril 

 

Delegatsioon saabus 8. veebruaril Mirador Migjorni juurde Tarragonas, et kohtuda petitsiooni 

„Plataforma en Defensa del Ebre“ (petitsioon nr 0938/12) esitajatega ja külastada Ebro deltat.  

 

Pärast seda, kui Carles Martin ja Albert Rovira (IRTA teadlased) ning Toni Munne (Agencia 

Catalana del Aigua) tutvustasid Miradori juures lühidalt delta olukorda ja seda, kuidas 

regressioon mõjutab looduslikke linnuliike, karpe ja soolakuid, liikus delegatsioon 

L’Encanyisadasse, kus toimus ümarlaud petitsiooni esitajatega. 

 

Miradoris selgitasid eksperdid, et piirkonnale, mis kuulub suures osas Natura 2000 

võrgustikku, eraldas Euroopa Komisjon LIFE+ projekti delta laguunis asuvate elupaikade 

taastamiseks ja kahe Ebro delta rannalaguuni (L’Alfacada ja La Tancada) majandamiseks. 

Projekt viidi ellu alates 2010. aastast kuni 2014. aasta lõpuni ja sellele eraldati ELi 

vahenditest 1,5 miljonit eurot, et kaitsta rikkaliku bioloogilise mitmekesisusega ökosüsteeme, 

mis on praegu ohus ja seda eeskätt Ebro veemajanduskava teise tsükli kohaldamise tõttu. 

 

Piiratud aja tõttu ei jõutud külastada Ebro deltas kliimamuutuste leevendamiseks ja 

kliimamuutustega kohanemiseks võetavate meetmete katseprojekti.  

 

Petitsiooni esitaja Matilde Font (Plataforma en Defensa de l’Ebre PDE) selgitas, et petitsioon 

nr 0938/2012 esitati Euroopa Parlamendile 2012. aasta juulis, kuna samal ajal avalikustas 

Hispaania valitsus Ebro esimese veemajanduskava (2010–2015) projekti. Kõnealune kava 

oleks tulnud heaks kiita 2009. aastal ja see asendati teise planeerimistsükliga (2015–2021). 

Euroopa Parlamendis on petitsiooni arutatud kolmel korral ja see on endiselt avatud.  

 

Petitsiooni esitaja arvates peavad petitsioonis esitatud väited paika ka n.ö. uue kava teise 

tsükli puhul. Uus Ebro veemajanduskava, mida valitsus tutvustas 2016. aasta jaanuaris, ei 

sisalda eelmise kavaga võrreldes olulisi muudatusi, eeskätt nendes osades, kus viidatakse 

mõjule, mida kava avaldab Ebro deltale.   

Petitsiooni esitaja ütles, et aruandes „Veepoliitika raamdirektiivi rakendamine 

(veemajanduskavad)“, mille komisjon avaldas 2015. aasta märtsis, esitati Hispaania riigi 

hüdroloogiliste majandamiskavade, sealhulgas Ebro veemajanduskava kohta mitu olulist 

soovitust, millega Hispaania valitsus teises tsüklis ei arvestanud. Seetõttu ei ole uue kavaga 

tagatud Euroopa Komisjoni seatud eesmärgid ega ka veekogude hea ökoloogiline seisund, 

nagu on nõutud veepoliitika raamdirektiivis. 

 

David Howelli (SEO/BirdLife) arvates on Ebro delta looduskeskkond Aafrika ja Euroopa 

vahel liikuvatele rändlindudele strateegilise tähtsusega. Suurema osa delta pindalast 

moodustavad rahvuspark, mis on kaitstud elupaikade direktiiviga ja linnudirektiiviga, 
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RAMSARi ala ja UNESCO biosfääri kaitseala. Ebro uus veemajanduskava 2015–2021 ei taga 

Ebro delta looduslike liikide kaitset. David Howelli arvates ei ole kõnealune teine tsükkel 

(2015–2021) olukorda parandanud.  

 

Susanna Abella (PDE) arvates kavandati hiljuti heaks kiidetud veemajanduskava vee 

kasutusõiguse andmise kriteeriumide kohaselt, mis ei ole kooskõlas veepoliitika 

raamdirektiivi keskkonnakvaliteedi standarditega. Ligikaudu 85 % kava elluviimiseks 

eraldatud eelarvest puudutab meetmeid ja projekte, mis on seotud nõudluse rahuldamisega 

vee järele, enamasti seoses suurte veerajatiste, tammide ja niisutuskanalite rajamisega. 

Enamik nimetatud meetmeid tooks endaga kaasa veekogude seisundi halvenemise. Ebro 

veemajanduskavas nähakse ette, et veetarbimine suureneb oluliselt ning seega väheneb jõe 

vooluhulk. Praeguse niisutatud ala (965 000 hektarit) valgala laieneb ja selle kogupindala 

moodustab 1 410 000 hektarit (suureneb 46 %). Tegelikkuses sisaldab veemajanduskava 56 

uut reguleerimisprojekti (tammid ja muud sarnased projektid), mis võimaldavad lisaks 

praegusele koguvõimsusele (7580 hm3) talletada aastas rohkem kui 2000 hm3. 

 

Carles Ibañezi (IRTA) hinnangul on Ebro keskmine loomulik vooluhulk ligikaudu 

13 900 hm3 aastas. Nõudlus veekasutuse järele, mis on seotud prognoositava 

1 410 000 hektari niisutatud põllumajandusmaa harimisega valgalas, ulatub hinnanguliselt 

kokku 10 700 hm3 aastas (ligikaudu 77 % Ebro keskmisest loomulikust vooluhulgast). Nende 

uute niisutusprojektide edasiarendamine suurendaks veepuudust, mõjutaks kaitsealuseid 

märgalasid ja eelkõige Ebro deltat, jõesuuet ja Ebro mereökosüsteeme. 

 

Carles Ibañezi sõnul on Ebro uues veemajanduskavas kehtestatud keskkonnahoidlikuks 

vooluhulgaks 3010 hm3 aastas (mis moodustab 21 % jõe hinnangulisest loomulikust 

vooluhulgast), et kaitsta Ebro deltat. Kuid petitsiooni esitajate ja ekspertide arvates on see 

täiesti ebapiisav. Kõnealuse ökoloogilise voolurežiimi näitaja jõe viimases lõigus on 

ametivõimude sõnul vooluhulk, mis jääb järele pärast Ebro praeguse ja tulevase nõudluse 

rahuldamist. Uus veemajanduskava ei sisalda mingeid tõendeid selle kohta, et kavandatud 

ökoloogiline voolurežiim ei halvenda Ebro delta veeökosüsteemide seisundit. 

Ettevaatuspõhimõtet tuleb kohaldada voolurežiimi kehtestamiseks, mis tagaks kõnealuse 

strateegilise tähtsusega vahemerelise kliimaga loodusliku ala kaitse. Viimane jõelõik, Alam-

Ebro, on estuaar, mis vajab piisavat ökoloogilist voolurežiimi. Uue veemajanduskava 

arvutuste järgi ei ole see tagatud. Näiteks tuleks kõnealuse jõelõigu voolurežiimi puhul 

arvestada riskidega, mis on seotud soola tungimisega põhjavette. Pikaajaline soola 

sissetungimine muudaks elupaiga ebasobivaks kohalike liikide jaoks, kes on soolsuse 

suurenemise suhtes tundlikud, ning suurendaks veeõitsengu sagedust ja intensiivsust. See 

kahjustaks tõsiselt Alam-Ebro veekogusid. Lisaks avaldab Ebro vooluhulga dünaamika olulist 

mõju rannikuala lähedal asuvatele mereökosüsteemidele. Seetõttu tuleks keskkonnahoidliku 

voolurežiimi puhul võtta arvesse sisevete osa nende mereökosüsteemide tootlikkuses. Peale 

selle ei looda praeguse voolurežiimiga piisavat üleujutuste voolurežiimi, mis on oluline, et 

panna liikuma praegu ülesvoolu asuvatesse tammidesse kinni jäänud setted. 

 

Carles Ibañez selgitas, et veekogude ökoloogilise seisundi hindamine on veepoliitika 

raamdirektiivi oluline element, mis võimaldab ametivõimudel täpsustada konkreetset 

diagnoosi ja seada konkreetseid eesmärke hea ökoloogilise seisundi saavutamiseks. 

Petitsiooni esitajad ütlesid, et Ebro veemajanduskava on veekogude seisundi hindamise 

seisukohast puudulik. Jõe valgala eri osades ei ole võrdlustingimusi seatud ning kava ei 

sisalda sobivat meetodit Ebro delta ökoloogilise seisundi hindamiseks, et vastata ELi 
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nõutavatele kvaliteedistandarditele. Ilma veekogude praegust ökoloogilist seisundit selgelt 

määratlemata ei ole võimalik hinnata kavandatavate meetmete mõju. Ebro jõega seotud 

ametivõimude ja asjaomaste Hispaania ministeeriumite levitatud teave annab petitsiooni 

esitaja arvates eksitava ettekujutuse Ebro valgala praegusest ökoloogilisest seisundist. 

Nimetatud ametivõimud väidavad, et ligikaudu 70 % valgala veekogudest on heas 

ökoloogilises seisundis ning seavad keskkonnaalaseks eesmärgiks 75 %. Selles analüüsis on 

olukorda tunduvalt ülehinnatud, sest 35 % veekogudega ei ole hinnangus isegi mitte 

arvestatud. Petitsiooni esitaja arvates oleks hea ökoloogilise seisundiga veekogude täpsem 

näitaja 42 %. Lisaks ei ole veemajanduskavas arvesse võetud Natura 2000 alade täiendavaid 

kontrolle. Keskkonna seisukohast on Ebro delta oluline selle elupaikade ja eluslooduse tohutu 

elurikkuse tõttu võrdlemisi väikesel pindalal (330 km2) ja samuti selle strateegilise rolli tõttu 

lindude põhja-lõuna suunalises rändes. Ebro delta väärib äramärkimist selle ornitoloogilise 

fauna ja halofiilse floora tõttu. Paljud delta elupaikadest ja liikidest on Euroopas ja Vahemere 

piirkonnas haruldased ja seetõttu on nende kaitsmine oluline elurikkuse säilitamiseks. Enamik 

nendest elupaikadest ja liikidest on äärmiselt sõltuvad veest ja setetest, mida Ebro deltasse 

transpordib. 

 

Carles Ibañez järeldas, et Ebro veemajanduskavas ei hinnata mõju suure keskkonnaalase 

väärtusega aladele ega seal elutsevatele liikidele: tagajärjed, mis on tingitud niisutatud ala 

suurenemisest 445 000 hektari võrra ülesvoolu (koos väetistest ja muudest kemikaalidest 

tuleneva reostusega) ning deltasse jõudvate setete vähenemisest, kuna need jäävad ülesvoolul 

asuvate tammide taha kinni. Praegu jõuab deltasse vähe setteid. Pärast seda, kui 1960ndatel 

ehitati tohutud veehoidlad ja laiendati niisutatud alasid, on delta kaotanud tohutusuure maa-

ala (pinnase vajumise ja regressiooni tõttu) – eelkõige Natura 2000 võrgustiku rannikualadel, 

mille tulemusel on hävinud elupaigad ja loomaliigid. Tänapäeval toimub regressioon 

kiirusega 10 meetrit aastas. Jõe vooluhulga, transporditavate toitainete ja setete vähenemine 

vähendaksid Ebroga ühenduses oleva mere ja lähedalasuvate rannikualade bioloogilist 

tootlikkust. Magevee sissevoolu vähenemine tooks endaga kaasa delta taimekoosluste ja 

üleujutusrežiimide muutumise ning lindude ellujäämine sõltub nendest teguritest. Setete 

vähesus ja meretaseme tõus toovad endaga kaasa pesitsuspaikadena oluliste alade hääbumise. 

 

Kalurite Joan Balague ja Ramon Carlese arvates on olnud selgelt tunda Ebro jõe mõju 

kalapüügile. Näiteks anšoovise püügi puhul Tarragona piirkonnas võrdub iga kuupmeeter vett 

sekundis, mille Ebro transpordib merre, järgmise aasta püügimahtudes 200 kg anšoovisega. 

On selge, et suurte vahemereliste jõgede heas seisundis hoidmine on ülioluline toitainete 

transportimiseks merre ja oluline Vahemere toiduahela jaoks. Jõest pärit magevesi n.ö. väetab 

merd selles piirkonnas tänu transporditavatele toitainetele ning tekitab äärmiselt tootliku 

soolase vee / magevee vahekorra. Fütoplankton on veeökosüsteemide toiduahela aluseks. 

Paljud uuringud näitavad selget seost kalasaagi ja muude mereandide/karpide (sardiinid, 

anšoovised, homaarid, garneelid ja karbid) ning Ebro jõe väljundi vahel. Peale selle, et 

veemajanduskavas esitatud vooluhulk osutab selle drastilisele vähenemisele, ignoreeritakse 

kavas ka loomulikke vooluhulgatsükleid. 

 

2011/2012. aastal oli Ebro jõe kõige väiksem vooluhulk 4000 h3 aastas. Rannakarpide 

kasvatamine vähenes 2500 tonnile aastas ja karpide keskmine kvaliteet langes 180 grammile 

kilogrammi kohta. 

Järgmisel, 2013/2014. aastal (niiske tsükli algus), oli vooluhulk üle 16 000 hm3 aastas ning 

rannakarpide kasvatamine suurenes rohkem kui 4000 tonnini aastas ning kvaliteet tõusis 240 

grammile. 
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Kokkuvõtteks – jõgedest pärit vesi ei lähe meres raisku. See tekitab mereökosüsteemides 

loomulikul viisil tootlikkust. 

 

Riisikasvataja Jordi Prati sõnul on Ebro delta riisipõllud ainus teravili, mida saab kasvatada 

suuremal osal deltast. Mereveest tingitud pinnase loodusliku soolsuse tõttu on põllud vaja 

ujutada üle mageveega, et hoida soolsus kontrolli all. Põldude üleujutamine ja riisitaimede 

istutamine toimub kevaditi. Saaki koristatakse kuus kuud hiljem.  

Pärast saagi koristamist küntakse riisipõllud üles ja ujutatakse üle, mille tulemusel muutuvad 

need lindudele strateegiliseks pelgupaigaks. Riisipõllud on koduks paljudele lindudele ja 

eelkõige olulised toidu hankimisel. Seega on nimetatud teravili oluline selle piirkonna 

ornitoloogilise tähtsuse säilitamisel. 

Riisipõldude näol on samuti tegu veeökosüsteemidega, kus valitseb suur elurikkus.  

Deltal on olemas niisutusvõrk. See jagab (Ebro jõest pärit) vett deltasse ja transpordib sinna 

väheses koguses setteid. See on ainus viis, kuidas need setted jõuavad delta põldudele ja 

vähendavad pinnase vajumise ja regressiooni tagajärgi. Jõe vooluhulga vähenemine ja uute 

veehoidlate rajamine vähendab oluliselt deltasse jõudva vee kogust ja seeläbi suureneb delta 

soolsus. Deltasse jõudvate setete vähesus kiirendab selle loomulikku vajumist. 

  

Pärast ümarlauda võtsid Euroopa Parlamendi liikmed Tatjana Ždanoka, Bodil Valero, 

Kostadinka Kuneva, Rosa Estaràs Ferragut, Javi Lopez, Ernest Urtasun ja Pál Csáky sõna 

küsimuste ja vastuste voorus. 

 

Madrid – 9. veebruar – Kohtumine põllumajandus-, toidu- ja keskkonnaministeeriumi 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), liitude „Confederacion 

hydrografica del Tajo“ ja „Confederacion hydrografica del Ebro“ ning DGA (vee 

peadirektoraat) esindajatega  

 

 

Delegatsiooni juht Pál Csáky tänas ning sõnas, et visiit on konstruktiivne ja väljendas soovi 

saada paremini aru küsimustest, mis on seotud veemajandusega Hispaanias, tuletades meelde, 

et petitsioonikomisjonile on Tejo ja Ebro kohta esitatud kaks petitsiooni. Samuti selgitas ta, et 

nende arutelude tulemus ning eelmisel päeval toimunud visiit Ebro deltasse ja järgmisel 

päeval eelseisev visiit Tejo jõe valgalasse aitavad delegatsioonil esitada asjakohaseid 

soovitusi.  

 

Vee peadirektoraadi peadirektor Liana Ardiles tegi lühikese ettekande hüdroloogilise 

planeerimise kohta Hispaanias, rõhutades järgmisi üldiseid aspekte: 

– esimene planeerimistsükkel asendati suures osas teise tsükliga; kavad sisaldavad palju 

parendusi. Hispaania valitsus kiitis teise veemajanduskava heaks 2016. aasta jaanuaris. Selles 

rõhutatakse teise planeerimistsükli parendusi: kavad on viidud vastavusse veepoliitika 

raamdirektiivi nõuetega ning nendes on võetud arvesse kõiki Euroopa Komisjoni soovitusi. 

Peadirektor selgitas, et planeerimistsüklit täiustatakse pidevalt. 

– Ta rõhutas veemajanduse eripärasid Hispaanias, kus tihti esineb äärmuslikke põudasid ja 

üleujutusi, ning kirjeldas, kuidas vesi mõjutab Hispaanias majandusarengut. Vahemerelises 

kliimas on vesi oluline tegur. Peadirektori sõnul ei ole teistes ELi kavades sellist tasakaalu 

nõudluse ja keskkonnaalaste eesmärkide vahel tagatud, kuna mujal ei ole selliseid veenappuse 

ja ebakorrapärasuse probleeme nagu on Hispaanias. 

– Peadirektor selgitas, et viimasel paaril aastal on ametivõimud korraldanud esimese ja teise 

planeerimistsükli protsessi, millest kasutajad on võtnud väga aktiivselt osa, mille käigus teave 
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on olnud üldsusele kättesaadav rohkem kui 18 kuud ning milles on olnud esindatud kõik 

sidusrühmad. Kõik veemajanduskavad, sealhulgas Ebro ja Tejo veemajanduskavad, 

saavutasid 80 % toetuse, mille puhul olid esindatud kõik regioonid ja kasutajad. Kõik 

kasutajad hääletasid kavade poolt. 

– Peadirektor tunnistas, et on olnud juriidilisi probleeme ja kohtuvaidlusi, kuid selgitas, et 

esimeses planeerimistsüklis algatatud 40 kohtuasjast on 20 lahendatud riigi valitsuse kasuks 

(eelkõige osutas ta hiljutisele ülemkohtu otsusele Ebro esimese tsükli kohta, milles toetatakse 

veemajanduskava ning eelkõige keskkonnahoidliku vooluhulga kehtestamist). 

 

Veeplaneerimise ja vee säästva kasutusega tegelev asepeadirektor Victor Arqued võttis sõna 

ja tegi järgmised märkused. 

– Veemajanduskavad koostati Hispaanias enne veepoliitika raamdirektiivi ning neil olid 

teistsugused eesmärgid. Need kavandati vastama sotsiaalmajanduslikele vajadustele ja vee 

jaotamiseks (võttes arvesse Hispaanias veevarude osas valitsevat suurt ebavõrdsust). 

Veepoliitika raamdirektiiviga muutus lähenemisviis Hispaania veevarude majandamisele. 

Pärast direktiivi avaldamist otsustasid ametivõimud kombineerida kahte lähenemisviisi 

(nõudlus vee järele ja keskkonnakaitse). 

– Esimese tsükli kavades oli kavade ettevalmistamisel ja töötlemisel vaja ületada olulised 

takistused probleemide tõttu, mis on seotud veejaotusega (vesi on Hispaanias napp ressurss). 

Teise tsükli kavades püüti lahendada esimeses tsüklis välja selgitatud probleeme. 

Ametivõimud tegid sel eesmärgil koostööd ELiga ning need kavad on selgelt kooskõlas ELi 

nõuetega. Tegu on järjepideva täiustamisega ning paljud nendest soovitustest toovad endaga 

kaasa parandused kolmandas tsüklis. 

– Teise tsükli konkreetsed parandamisega seotud aspektid (heaks kiidetud õigeaegselt): 

 ligikaudu 3000 veekogus (4000st) on olemas keskkonnahoidlik vooluhulk; 

 veekogude parem iseloomustus, eelkõige Ebro delta puhul; 

 Natura 2000 võrgustiku nõuetega arvestamine, eelkõige Tejo ja Ebro puhul; 

 suured edusammud keskkonnahoidlike vooluhulkade ja tõhustatud seireprogrammide 

kindlaksmääramisel; 

 selliste veemasside arvu vähendamine, mille seisund ei ole teada, ning uued, juba 

kehtivad eeskirjad veekogude seisundi hindamiseks. 

 

Ebro hüdrograafilise liidu president Raimundo Lafuente võttis sõna ning tegi järgmised 

tähelepanekud: 

– Ebro valgala on poolsaare suurim. 

– Ebro veemajanduskava koostati vastavalt Hispaania ja ELi eeskirjadele (nt elupaikade 

direktiiv ja keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiiv). 

– Kõnealune kava koostati pärast ulatuslikku avalikku konsulteerimist, mille käigus püüti 

käsitleda kõiki tundlikke küsimusi seoses praeguste õigusaktide täitmisega. Parandusi on 

tehtud kulude katmise, veemasside hindamise ja keskkonnahoidliku vooluhulga kontrollimise 

osas. 

– Ebro valgalas on veevarude planeerimisel ja majandamisel kohaldatud integreeritud 

veemajanduse põhimõtteid, edendades koostööd sidusrühmade vahel. 

– Ta rõhutas, et Ebro delta ökoloogilise vooluhulga uurimisel ja teadusuuringutel tehti olulisi 

jõupingutusi. Ebro suudme ökoloogiline vooluhulk, mis on määratletud veemajanduskavas, 

on proportsionaalselt oluliselt suurem Ebro valgala jõgede, teiste Hispaania jõgede suudmetes 

asuvate jõgede ja maailma poolkõrbelistes piirkondades asuvate jõgede ökoloogilisest 

vooluhulgast. See illustreerib Ebro valgalas keskkonna heaks tehtud jõupingutusi. 

– Vastu võetud ökoloogiline vooluhulk vastab arvutusmetoodikat käsitlevatele Hispaania 
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eeskirjadele. Nende vooluhulkade mõju hindamine võimaldab järeldada, et ökoloogiline 

vooluhulk on teostatav ning et lähitulevikus on Ebro delta suurim probleem kliimamuutustest 

tingitud meretaseme tõus. 

 – Ta ütles, et veemajanduskava jaoks Ebro delta ökoloogilise vooluhulga väljaselgitamiseks 

tehtud töö tehniline kvaliteet on kiidetud heaks Hispaania ülemkohtu otsusega (STS 

5035/2015, 20. november). 

 

Tejo hüdrograafilise liidu president Miguel Antolin võttis sõna ning tegi järgmised 

tähelepanekud. 

– Tejo jõgi on poolsaare pikim jõgi. Selle valgala on vähese ja väga ebaregulaarse 

sissevooluga. Valgalal on suurim reguleerimissuutlikkus (11 500 hm3) ja see hõlmab rohkem 

kui 20 % Hispaania linnaelanikkonnast. 58,9 % veest kasutatakse põllumajanduses ja 26,5 % 

linnapiirkondades. 

– Veekogude seisundi osas märkis ta, et 58,2 % veemassidest on juba heas seisundis. 

Paranenud on nende ökoloogiline ja keemiline seisund. Tejo teise planeerimistsükli kavas 

tehti edusamme keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisel, eelkõige vee kvaliteedi ning 

looduskaitsealade kaasamise osas. 

– Tejo keskkonnahoidliku vooluhulga osas on olemasolevates kavades esimest korda 

kehtestatud minimaalseks vooluhulgaks 10 m3/s. Tegelikkuses on ringluses olev vooluhulk 

suurem.  

– Ta selgitas meetmeprogrammi, mille kavandatud investeeringute suurus on 2,583 miljardit 

eurot: 58 % investeeringutest on ette nähtud veereostuse vähendamiseks ning 21 % veevõtu 

surve vähendamiseks. 

– Ta ütles, et ametivõimud on teinud parlamendi selle ametiaja jooksul suuri jõupingutusi, et 

kiita heaks esimese läbivaatamistsükkel ja teise tsükli kavad, rõhutades, et kavade täiustamist 

jätkatakse pidevalt.  

 

Järgmisena võttis sõna keskkonnakonsultant ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 

ekspert Manuel Menendez (kvaliteedi ja keskkonnamõju hindamise ja looduskeskkonna 

peadirektoraat). Ta selgitas keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi, mis järgnes 

veemajanduskavadele. Manuel Menendez selgitas, et veemajanduskavade eesmärk on 

parandada keskkonda. Ta märkis, et keskkonnaamet on tegutsenud järelevalveasutusena, et 

tagada veepoliitika raamdirektiivi keskkonnaalaste eesmärkide täitmine. See protsess on 

soodustanud teise tsükli kavade olulist parandamist. Sellega seoses rõhutas ta, et uue taristu 

keskkonnaalased piirangud on kooskõlas Euroopa direktiividega, ning rõhutas järjepidevust 

veemajanduskavade meetmete ja muude Euroopa direktiivide meetmete vahel. 

 

Sõna võttis Pál Csáky, kes avas küsimuste vooru. 

 

Julia Pitera osutas petitsiooni esitajate seisukohavõttudele, kes väitsid, et uued 

veemajanduskavad võivad hävitada kahe miljoni euro väärtuses Ebro delta elupaikade 

kaitsmiseks tehtud Euroopa investeeringuid (programm LIFE). Ta palus selle kohta täpsemat 

teavet, eelkõige investeerimisperioodi pikkuse ja ELi kulutuste kogumaksumuse kohta. Julia 

Pitera tundis samuti huvi, kas on uuritud veemajanduskavade mõju ökosüsteemi tehtud 

investeeringutele. Seoses Euroopa Komisjoni soovitustega teise tsükli kohta, küsis ta, kas 

ametivõimud on teinud veekogude hindamiseks kõik, mis on nende võimuses, kuna 

petitsiooni esitajad väitsid, et praegused andmed põhinevad üksnes 65 % veekogude 

hindamisel. 
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Bodil Valero ütles, et mõistab Hispaanias vee majandamisega seotud probleeme, kuid 

minevikus toiminud lahendused ei pruugi sobida praeguste ja tulevaste väljakutsetega 

toimetulekuks. Ta on seisukohal, et Hispaania ei tööta veepoliitika raamdirektiivis etteantud 

suunal, kui lisab veemajanduskavadesse vee jaotamise küsimuse. Ta selgitas, et näiteks 

Segarra-Garrigase kanali puhul oleks pidanud otsima muid lahendusi tarbijate veevajaduse 

rahuldamiseks, nt veemagestamistehastest pärit vesi või veekasutuse vähendamine 

turismisektoris. 

 

Tatjana Ždanoka sekkus ja juhtis tähelepanu sellele, et delegatsioon ei tulnud hindama 

Hispaania tehtud tööd, vaid keskendub petitsioonidele, mis on parlamendikomisjonile 

konkreetsete piirkondade kohta esitatud. Ta teab, et Ebro deltas toimus meeleavaldus. 

Meeleavaldajad ütlesid, et veejaotus ei ole õiglane ning ta küsis, millised olid veejaotusel 

kohaldatud prioriteedid. Ta tegi ettepaneku luua parem teabevahetus Katalooniaga ning 

kuulata ära ka Kataloonia seisukohad. 

 

Kostadinka Kuneva ütles, et uue kava kohaselt niisutatakse 500 000 hektarit ning küsis, 

kuidas lahendatakse tammidesse jäänud setete probleem ning milliseid meetmeid on võetud 

piirkonda jäävate Natura 2000 alade kaitseks. 

 

Rosa Estaràs Ferragut selgitas, et petitsioonid esitati enne esimese kava heakskiitmist. Kava 

tutvustamise järel oli üldsusel võimalus seda kontrollida rohkem kui 18 kuud ja see tagab 

avalikkuse laialdase osaluse: 84 % ANC esindajatest kiitis heaks Ebro teise planeerimistsükli 

kava projekti. Rosa Estaràs Ferragut selgitas, et Hispaanias on 17 autonoomset piirkonda ning 

nende vahel või nende ja riigi vahel võib tekkida huvide konflikt. Ta soovib tunnustada 

Hispaania valitsust tehtud jõupingutuste eest esimese planeerimistsükli kavade heakskiitmisel 

pärast kolme aasta pikkust viivitust ning selle eest, et teine tsükkel tehti õigel ajal. Teisest 

küljest peab ta oluliseks teada, et hindamata on üksnes 5 % Ebrost pärit veemassidest. Ta 

väljendas heameelt saadud selgituste üle ja palus jätkata samal viisil, et kavade sobilikkuse 

puhul laiemalt ja veepoliitika raamdirektiivi kontekstis kitsamalt kaaluksid tehnilised 

argumendid üles poliitilised argumendid.  

 

Sergio Gutiérrez Prieto selgitas, et Euroopa Komisjon on praegu Hispaanias, kuna Euroopa 

Komisjon leidis, et petitsiooni esitajate argumendid osutasid veepoliitika raamdirektiivi ja 

teiste ELi keskkonnaalaste direktiivide võimalikule rikkumisele. Ta on teadlik veevarude 

planeerimise keerukusest Hispaanias. Ta rõhutas, et valitsus peab arvestama sellega, et 20 % 

ei kiida kavasid heaks. Ta osutab asjaolule, et Castilla–La Mancha piirkonnavalitsus koos 

asjaomaste linnade linnapeade ja põllumajandusorganisatsioonidega on väljendanud 

üksmeelset soovi vaidlustada uus Tejo veemajanduskava. Ta on veendunud, et Hispaania 

vajab tasakaalustatud veepoliitikat. Ta märkis, et tegu on nii tehniliste kui ka poliitiliste 

otsustega. Sellega seoses osutas ta sellele, et Tejo ja Alberche toetuseks loodud platvorm 

kinnitas järgmisi väiteid seoses Tejo teise tsükli kavaga: ülemäärane on võtta üle näitaja 400 

hm3, 15 % tammidega kaetud reservist. Talaveras on praeguse 10 m3/s asemel nõutud 20 m3/s 

ning Jarama jõe puhul tuleb tõhustada vee puhastamist. Ta märkis kokkuvõtteks, et 

veemajanduskava teine tsükkel sisaldab häid aspekte, kuid ta on veendunud, et vaja on 

paremat tasakaalu. 

 

Eleonora Evi palub teavet delta kohta. Ta märkis, et EL ei saavuta 2020. aastaks seatud 

bioloogilise mitmekesisuse eesmärke ning küsis, kas ametivõimud teevad kõik endast oleneva 

bioloogilise mitmekesisuse ja Natura 2000 kaitsmiseks. Teisest küljest ja seoses veeregistriga 
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küsis ta, kas ametivõimud on püüdnud rakendada meetmeid, et premeerida neid, kes 

kasutavad vähem vett ja heidutada neid, kes kasutavad rohkem. 

 

Pál Csáky tänas vastuste ja selgituste eest ning märkis, et arutelu oli mõlemale osapoolele 

väga kasulik. Ta tänas kõiki värske teabe eest. Ta tunnistas veevarude majandamise keerukust 

Hispaanias ja valitsuse tehtud jõupingutusi veeplaneerimise parandamiseks. Ta osutas sellele, 

et ametivõimud tegelevad selle küsimusega otsustavalt ning lõpetuseks soovis ta tulevikuks 

mõõdukust ja energiat. 

 

Tejo valgala külastamine 10. veebruaril Talavera de la Reinas 

 

10. veebruaril külastas delegatsioon koos petitsiooni nr 0834/12 esitajatega Talaveras asuvaid 

paikasid. Delegatsioon läks Talavera Ülikooli, kus toimus ümarlaud petitsiooni esitajate ja 

teadlaste osavõtul. 

 

 • Miguel Angel Sanchez (petitsiooni esitaja, Tejo Talavera platvorm) selgitas, et Tejo 

veemajanduskava teise tsükli puhul ei võetud arvesse paljusid Euroopa Komisjoni soovitusi 

esimese tsükli kava parandamiseks (hindamismeetodid, piisavad põhjendused 

keskkonnaalaste eesmärkide täitmisest tehtavatele eranditele, keskkonnahoidliku vooluhulga 

kaalutlus, eesmärgid keskkonnakaitsealade jaoks, kulude katmine). Tejo teine tsükkel on 

praktiliselt esimese tsükli koopia, väheste erinevustega. Võttes arvesse tohutut viivitust 

esimese kava vastuvõtmisel (2009. aasta asemel 2014. aastal), kavad ajaliselt peaaegu kattusid 

ning uut, 2016. aasta kava ei ole paremaks muudetud. Näiteks ökoloogilise vooluhulga puhul 

osutatakse teise tsükli kavas otseselt esimesele kavale. Tejo 2016. aasta veemajanduskava, 

mis kiideti heaks jaanuaris, seab Tejo valgalas keskkonnaalaste eesmärkide saavutamise 

teisele kohale sisemise ja välise veenõudluse järel. Samuti tuletas Miguel Angel Sanchez 

meelde, et kaebustele nn memorandumi kohta ei ole veel vastatud. 

 

• Dr Domingo Baeza (Madridi Autonoomne Ülikool): Tejo jõe valgalas Bolarque’i ja 

Talavera de la Reina (petitsiooni põhiobjekt) vahel asuvate veekogude seisundi hindamise 

tulemusel liigitati need veekogud halva ökoloogilise seisundiga veekogude hulka. 

Ministeerium oleks pidanud kehtestama meetmeid selle parandamiseks. Seda aga ei tehtud 

ning ametivõimud ei ole seetõttu täitnud veepoliitika raamdirektiivist tulenevaid kohustusi. 

Peale selle korratakse keskkonnahoidliku vooluhulga puhul – Hispaania õiguses sisalduv 

õiguslik nõue ja põhimeede, mille abil parandada Tejo veekogude seisundit – uues, 

2016. aasta jaanuaris heaks kiidetud kavas (2015–2021) kavandatud minimaalset vooluhulka, 

mis sisaldus juba eelmises kavas (2009–2015). Minimaalse vooluhulga (püsib kogu aasta 

vältel samal tasemel) kontseptsioonil puudub teaduslik või õiguslik alus ning sellest ei piisa, 

et saavutada jõe hea ökoloogiline seisund. Stabiilne minimaalne vooluhulk, mis on aasta läbi 

muutumatu, ei ole teaduslikust seisukohast piisav. Vaja on keskkonnahoidlikku voolurežiimi, 

mis kopeerib jõe vooluhulga loomulikku muutumist ning võimaldab taastuda veevoogude 

bioloogilistel ja keskkonnafunktsioonidel: kalade ränne, veekoguäärse taimestiku taastumine, 

jõekallaste perioodilised üleujutamised. Selleks on vaja minimaalset vooluhulka kuivematel ja 

kuumematel suvekuudel, kuid ohtramat vooluhulka ülejäänud ajal aastast, matkides nõnda jõe 

loomulikku ja muutuvat hüdrograafiat. Tejo jõe veemajanduskavas ei tehta ettepanekut 

keskkonnahoidliku voolurežiimi kohta. Asjaolu, et Talaveras on keskmine vooluhulk 

mõnikord suurem kui 20 m3/s, ei ole vastuvõetav meede. Tegu on keskmise vooluhulgaga ja 

selle puhul ei kaaluta vooluhulga vajalikku muutlikkust aasta jooksul, et täita sobiva jõe 

ökosüsteemi bioloogilised ja keskkonnaalased vajadused. 
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• Dr José María Bodoque del Pozo (Tejo uurimisrühm Castilla–La Mancha Ülikoolist) 

selgitas, et Tejo jõgi ei ole hüdromorfoloogilisest seisukohast toimiv jõgi, mis tähendab, et 

365 päeva aastas on jõe vooluhulk peaaegu konstantne. Sellel on olulised tagajärjed 

keskkonnale. Üleujutuste puudumine on jõe elupaikade osas tekitanud suuri häireid ning 

vanad kaldaäärsed metsad on asendatud põllukultuuridega. Selle tulemusel on jõe ökosüsteem 

kokku varisenud ning oluliselt on vähenenud orgaanilise aine juurdevool jõesängi, mis on 

toiduahela peamine energiaallikas. Jõe hüdromorfoloogilise funktsiooni puudumine ei 

võimalda saavutada head ökoloogilist seisundit vastavalt veepoliitika raamdirektiivi sätetele. 

 

• David Howell (keskkonnapoliitika osakonna juht, SEO/BirdLife) ja Nicolás López-

Jiménez (ohustatud liikide kaitsmisega tegeleva osakonna juht, SEO/BirdLife) selgitasid, et 

praegune veevarude majandamine Tejo valgalas, eelkõige Tejo-Segura vahelise veeülekande 

keskteljel, kahjustab tõsiselt ökosüsteeme, sest enamik kalaliike on kadunud. Samuti on 

mitmed ZEPA aladel elavad linnuliigid lõpetanud selles piirkonnas pesitsemise, kuna ei ole 

suutnud kohaneda kunstlikult tekitatud muutustega (vee vooluhulga reguleerimine). 

Pesitsuspaigad on kokku kuivanud ja elupaigad kannatavad tõsise killustumise tõttu. Natura 

2000 aladel on toimunud väga suured muutused. Tejo veemajanduskavas ei ole arvestatud 

ökoloogilise voolurežiimi säilitamisega, mis võimaldab nende liikide ellujäämist, ega 

meetmetega, et taastada kaldad ja muud enim mõjutatud piirkonnad. Uued majanduskavad 

seavad ohtu elupaigad ja kaitsealused liigid. Tegelik vooluhulga reguleerimine avaldab 

negatiivset mõju Natura 2000 aladele. See mõju on tingitud Tejo jõe reguleerimisest ja 

pidevast veeülekandest ning seda võib näha Natura 2000 aladel „Carrizales y Sotos de 

Aranjuez“. 

 

• Nuria Hernández-Mora (Fundación Nueva Cultura del Agua / Universidad de Sevilla) 

selgitas, et Tejo-Segura vaheline ülekanne on olnud poliitiline prioriteet eri valitsuste jaoks, 

mille tulemusel on Segura valgalas olnud keeruline ratsionaalselt tegeleda 

veevarustusprobleemidega. Siiski on nüüdseks selge, et ELi õigusaktide, eelkõige Natura 

2000 direktiivide ja veepoliitika raamdirektiivi järgimiseks ei saa ülekanne jätkuda endisel 

moel, võttes arvesse praeguseid kliimamuutuste stsenaariume. Tejo ülemjooksul kasutada 

olevad veevarud on 1980. aastatest kuni tänaseni juba vähenenud 48 %. Ülekanne 

projekteeriti hinnangute põhjal, mis ei pea enam paika. Prognooside kohaselt vähenevad 

veevarud Tejo ülemjooksul veelgi. Lisaks on Tejo ülekandest allavoolu ning eelkõige Natura 

2000 aladel valitsevad keskkonnatingimused keskkonnahoidliku vooluhulga puudumise tõttu 

Tejo jões väga halvad. Ülekande jätkamiseks ei ole piisavalt vett. Ligikaudu 80 % Segura 

valgala veevarudest kasutatakse niisutamiseks. Seetõttu on Segura valgalal ilmselgelt piisavalt 

vett, et katta kohalikud veevarustusvajadused. Lisaks puudub täielikult kontroll põhjavee 

kasutamise üle valgalal. Ülekantud vee eest tuleb nõuda täishinda, mitte praegust äärmiselt 

tugevalt subsideeritud hinda. Täna on Segura jõe niisutajatesse üle kantud vee hind 0,09 €/m3, 

mis on reaalhindades 40 % väiksem võrreldes ülekandmise algusega 1981. aastal ning 50 % 

väiksem hinnast, mida maksti selle vee eest valgalade vahelistel veeturgudel 2005.–

2008. aastate põua ajal. 

 

Pärast teadlaste ettekandeid tutvustasid Tejo jõe äärsete kodanikeorganisatsioonide ja linnade 

liitude esindajad lühidalt Tejo-Segura vahelise ülekande sotsiaalmajanduslikke, kultuurilisi, 

keskkonnaalaseid ja maastikulisi mõjusid nendele linnadele ja küladele. Jõeäärsete linnade 

Entrepeñas ja Buendía liidu president rääkis kahjudest, mis on tingitud sissetulekute 

vähenemisest turismisektoris, majandusarengu võimaluste kadumisest ja rahvastiku 
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vähenemisest, kuna pärast Tejo-Segura veevarustussüsteemi käivitumist on veehoidla veetase 

püsivalt madal (praegu 13 % mahutavusest). Kodanikeorganisatsioonide (Aranjuezi liit Tejo 

kaitsmiseks, Toledo platvorm Tejo kaitsmiseks, Carpio del Tajo sõprade liit ja Talavera 

platvorm Tejo kaitsmiseks) esindajad sekkusid samuti, et tutvustada olemasolevat sotsiaalset 

nõudlust jõe seisundi taastamise järele. Aranjuez ja Toledo on ka UNESCO maailmapärandi 

nimekirja kantud linnad ning Tejo jõgi kuulub nende linnade pärandväärtuse hulka. 

 

Visiidi lõpuks näitasid süstasõitjad (klubidest Talavera-Talak ja Aranjuezi spordiklubist), 

milline on jõe sügavus Talavera de la Reina ees, kus süstasõitjatel on võimalik kõndida oma 

süstade kõrval, sest vesi on ainult 20 cm kõrgune ja ulatub neile põlveni. 

 

Üldised märkused  

 

Visiidi ajal märkis delegatsioon, et petitsiooni esitajate ja asjaomaste ametivõimude vahel on 

vaja viljakamat ja usaldusväärset dialoogi. Üldiselt ütlesid ametivõimud, et Ebro ja Tejo 

veemajanduskavad vastavad veepoliitika raamdirektiivile, kuid petitsiooni esitajad väitsid 

vastupidist. Peale selle osutasid petitsiooni esitajad elupaikade direktiivi ja linnudirektiivi 

võimalikele rikkumistele, kuna mõlema jõe veenappus ja vee seisund mõjutab erinevaid 

Natura 2000 alasid. Samuti väidavad ametivõimud, et kavad vastavad ametlikult üldsuse 

kaasamist käsitlevatele õigusnormidele, samas kui petitsiooni esitajad väidavad, et muutused 

olid vaid kosmeetilised.  

 

Teiseks suurendab visiit teadlikkust Hispaania idaosas valitsevast veenappusest 

kliimamuutuste, linnastumise surve ja intensiivse niisutamise ning ka turismi tagajärjel. 

Esitati kaks peamist lahendust praeguse veenappuse kõrvaldamiseks: veeülekanne ja 

magestamine. Siiski teavitati parlamendi liikmeid olemasolevatest 

magestamistehnoloogiatest, mida subsideeritakse ELi rahalistest vahenditest. Tulevane 

nõudlus vee järele tuleks läbi vaadata, et mitte tekitada veepuuduse probleemi, mis seaks ohtu 

ka praeguste põllukultuuride niisutamise.  
 

Kolmandaks esitasid eksperdid tõendeid selle kohta, kuidas regressioon mõjutab looduslikke 

liike nagu linde, karpe ja soolakuid ning tegid ettepanekuid võimalike meetmete kohta, et 

leevendada kliimamuutuste mõju Ebro deltas. Suurema osa delta pindalast moodustavad 

rahvuspark, mis on kaitstud elupaikade direktiiviga ja linnudirektiiviga, RAMSARi ala ja 

UNESCO biosfääri kaitseala. Erinevad sidusrühmad, näiteks riisikasvatajad, kalurid, 

linnueksperdid ja keskkonnaspetsialistid osutasid järgmistele probleemidele deltas: 

regressioon, pinnase vajumine, erosioon ja sooldumine.  

Üks peamistest probleemidest, mille üle petitsiooni esitajad kaebasid, on jõe ökoloogilise 

vooluhulga puudumine. Vee halb kvaliteet aasta läbi samal tasemel püsivas jões mõjub 

halvasti elupaikadele ja liikidele. Delegatsioon märkis, et Tejo jõe puhul erinesid tegelik 

olukord kohapeal, keskkonnatingimused ülekandesüsteemist allavoolu ning eelkõige Natura 

2000 aladel sellest seisundist, mida oli kirjeldatud eelmistel kohtumistel ökoloogilise 

vooluhulga puudumise tõttu. Euroopa Komisjonile on varasemalt esitatud kaebusi seoses 

linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi väidetavate rikkumistega Tejo valgalas asuvatel Natura 

2000 aladel. Näib, et omavahel aetakse segamini minimaalse vooluhulga, seadusega 

ettenähtud vooluhulga ja ökoloogilise vooluhulga mõisted (viimane on see, mida nõutakse 

veepoliitika raamdirektiivis). Valitsusvälised organisatsioonid on korduvalt nõudnud 
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põhjalikku sõltumatut uuringut ökoloogilise vooluhulga arvutamise kohta. 

 

Veepoliitika raamdirektiivis seatakse eesmärgiks säilitada siseveekogude hea seisund. Selle 

ülevõtmine peab toimuma nii, et oleks tagatud nende veevarude säästev kasutamine ning 

kooskõla ELi õigusega ja ELi institutsioonide soovitustega ja arvestamine avaliku huviga. 

 

Delegatsioon selgitas, et ELi õigusakte peavad rakendama ja kohaldama liikmesriigid ning et 

probleemidega tuleb kõigepealt tegeleda kohalikul, piirkondlikul või riiklikul tasandil 

ametivõimude ja kodanike vahelise dialoogi ja koostöö kaudu. 

 

Soovitused 

 

Petitsioonikomisjon: 

 

1. on seisukohal, et veevarude majandamine Hispaanias tuleks kooskõlas veepoliitika 

raamdirektiivi ja veemajanduskava nõuetega ümber hinnata; 

2. rõhutab, et viimased veemajanduskavad ei käsitle endiselt kõiki komisjoni 2015. aasta 

märtsis esimese tsükli kavades kindlaks tehtud puuduseid ja ei ole veel kooskõlas 

veepoliitika raamdirektiivi sätetega; palub komisjonil Hispaania valitsuse esitatud 

veemajanduskavade teine tsükkel tagasi lükata; 

3. palub, et Euroopa Komisjon annaks aru kõikidest viimastest arengutest seoses 

petitsioonidega nr 0938/2012 ja 834/2012 ning kõigist Tejo ja Ebro jõgede puhul 

veepoliitika raamdirektiiviga seoses avatud kaebustest; 

4. palub, et Euroopa Komisjon jälgiks tähelepanelikult, kuidas kohaldatakse Hispaanias 

veemajanduskavasid käsitlevaid ELi õigusakte ja eelkõige kuidas toimub Hispaania 

valitsuse poolt 2016. aasta jaanuaris esitletud Ebro ja Tejo jõgede veemajanduskavade 

teine planeerimistsükkel; palub, et Euroopa Komisjon jälgiks tähelepanelikult olukorda 

Ebro deltas ja Tejo keskosas järgmises aruandes „Veepoliitika raamdirektiivi 

rakendamine (veemajanduskavad)“, mille Euroopa Komisjon avaldab 2017. aastal; 

5.  teeb ettepaneku, et Hispaania ametivõimud jätkaksid koostööd piirkondlike 

ametivõimude, valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonnaga ning alustaksid 

nendega konstruktiivset dialoogi veemajanduskava kolmanda tsükli ettevalmistamiseks, 

võttes tegelikkuses nõuetekohaselt arvesse kõiki kõnealuses protsessis esile kerkida 

võivaid väiteid; 

6. rõhutab järjepidevuse olulisust iga individuaalse keskkonnamõju hindamise vahel jõe 

erinevates osades ja iga jõe veemajanduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise 

vahel;  

7. tuletab meelde, et veepoliitika raamdirektiivi kohaselt peaks ökoloogiline vooluhulk 

olema samuti piisav, et saavutada Natura 2000 alade looduslike elupaikade ja liikide 

soodne kaitsestaatus sõltuvalt vee seisundist; rõhutab, et ökoloogiline vooluhulk ei viita 

ainult vee hulgale, vaid ka siseveede heale keemilisele koostisele, eelkõige sellistes 

asjaomastes jõgedes nagu Ebro ja Tejo, mis on asjaomase bioloogilise mitmekesisuse 

allikaks, nagu seda tunnustatakse mitmel eri Natura 2000 kaitstud alal mõlema jõe ääres; 
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8. juhib tähelepanu, et Tejo veemajanduskavas Almoguera, Aranjuez, Toledo ja Talavera de 

la Reina jaoks kindlaks määratud minimaalne vooluhulk koos olematu hooajalise 

vooluhulga erinevusega aitavad oluliselt muuta Natura 2000 piirkondade 

veevoolurežiime; on seisukohal, et see muudab ühenduse tähtsusega aladel jäädavalt 

kalade ja muude liikide elupaikasid, mõjutab oluliselt nende säilimist ja ei aita kaasa 

nende taastamisele; 

9. soovitab viia läbi ajakohastatud sõltumatu ja põhjaliku uuringu, et hinnata kaitsealade 

vajadusi vee kvaliteedi ja ökoloogilise vooluhulga osas vastavalt veepoliitika 

raamdirektiivis sätestatud keskkonnaeesmärkidele ning elupaikade direktiivis ja 

linnudirektiivis sätestatud nõuetele. Uuringuga saadakse andmed, et vaadata läbi 

veemajanduskava järgmine tsükkel ja aidata luua Ebro deltas ja Tejo keskosas vajalik 

ökoloogiline vooluhulk. Seda subsideeritakse Euroopa rahalistest vahenditest kõigi 

asjassepuutuvate sidusrühmade osalusel, sealhulgas piirkondlike ametiasutuste esindajad, 

petitsiooni esitajad ja kodanikuühiskonna ühendused; 

10. teeb ettepaneku, et Hispaania ametivõimud uuriksid kooskõlas Euroopa Komisjoni 

soovitustega täiendavalt võimalusi veemajanduskavade meetmeprogrammide ja nendega 

seotud investeeringute raames, et saavutada keskkonnaeesmärgid ja rahuldada 

olemasolev baasnõudlus vee, näiteks joogivee järele, mis võimaldab piisavat üleujutuste 

voolurežiimi; 

11. teeb ettepaneku, et Tejo veemajanduskavas seatud keskkonnaalaste eesmärkide 

saavutamiseks vaataksid Hispaania ametivõimud läbi ökoloogilise vooluhulga, mis esitati 

Tejo jõe kohta Tejo teise tsükli veemajanduskavas; teeb ettepaneku, et Hispaania 

veeseaduses, Euroopa Komisjoni ökoloogilist vooluhulka käsitlevates suunistes ja 

veepoliitika raamdirektiivis kehtestatud õigusnormide kohaselt peaks ökoloogiline 

vooluhulk olema piisav, et saavutada jõe hea seisundi eesmärk, võimaldades käideldud 

reovee piisavat lahjendamist; ökoloogiline vooluhulk peaks samuti olema piisav, et 

saavutada Natura 2000 alade looduslike elupaikade ja liikide soodne kaitsestaatus 

sõltuvalt vee seisundist; 

12. kutsub Hispaania ametivõime tungivalt üles integreerima olemasolevad veevarud – 

sealhulgas mittekonventsionaalsed ressursid, eriti ELi rahastatavatest 

veemagestamistehastest pärit vesi – praeguse veemajanduskava raamistikku, et 

suurendada veevarustuse kindlust valgala tasandil;  

13. teeb ettepaneku, et Hispaania ametivõimud hindaksid olemasolevate kulude katmise 

vahendite piisavust ja nende järjepidevust, et saavutada veepoliitika raamdirektiivis ja 

veemajanduskavas seatud eesmärgid; nõuetekohane veehinna kindlaksmääramise 

süsteem hõlbustab veelgi tõhusat keskkonnakaitset. 


