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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 163/2006, Rosa Dolores Valles Martinez, Espanjan kansalainen, (Foro 
Social contra el Travase Fuensanta-Taibilla -järjestön puolesta,) (ja 7500 
allekirjoittanutta), EU:n ympäristölainsäädännön rikkomuksesta ”Conexión Fuensanta-
Taibilla” -vesihuoltohankkeen yhteydessä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa edellä mainitun yhdistyksen puolesta Espanjan viranomaisten 
suunnitelmia yhdistää La Fuensanta -tekojärvi Taibillan kanavaan Castilla la Manchan 
itsehallintoalueella ja väittää, että alue on julistettu yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi ja 
erityiseksi lintujen suojelualueeksi. Hän väittää, että ympäristövaikutusten arviointia ei ole 
tehty eikä mahdollisia vaihtoehtoja ole harkittu ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja että 
täten rikotaan asiaankuuluvaa EU:n lainsäädäntöä. Vetoomuksen esittäjä toteaa, että EU 
rahoittaa vesihuoltohanketta ja että hankkeella on vakavia vaikutuksia ympäristöön ja myös 
sosiaalis-taloudellisia vaikutuksia. Hän pyytää Euroopan parlamenttia toimimaan, jotta asia 
saadaan korjattua ja EU:n lainsäädännön noudattaminen varmistetaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 27. kesäkuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007

I Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä korostaa, että ympäristövaikutusten arviointia ei ole tehty eikä 
mahdollisia vaihtoehtoja ole harkittu ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Hänen mukaansa 
vesihuoltohankkeella on vakavia vaikutuksia ympäristöön sekä sosiaalis-taloudellisia 
vaikutuksia.



PE 384.367v01-00 2/4 CM\650277FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Vetoomuksen esittäjän mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin laiminlyönnillä 
rikotaan tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista
27. kesäkuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/337/ETY1 säännöksiä sellaisena kuin se 
on muutettuna 3. maaliskuuta 1997 annetulla neuvoston direktiivillä 97/11/EY2.

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että yleisön osallistumisen puuttuminen hankkeen 
suunnittelussa rikkoo 26. toukokuuta 2003 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2003/35/EY3 yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien 
ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta 
yleisön osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden osalta.

Vetoomuksen esittäjä korostaa, että viranomaiset ovat rikkoneet myös 28. tammikuuta 2003 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/4/EY 4 ympäristötiedon 
julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta.

Vetoomuksen esittäjä väittää myös, että tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista 27. kesäkuuta 2001 annettua parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2001/42/EY5 ei ole noudatettu.

Koska vetoomuksen esittäjä katsoo, että hankkeella on kielteisiä ympäristövaikutuksia 
luontotyyppeihin sekä luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin alueilla, jotka liitetään 
Natura 2000 -verkkoon, hanke olisi vastoin luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
2. huhtikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY 6 ja luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21. toukokuuta 1992 annetun neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY7 velvoitteita.

Vetoomuksen esittäjä huomauttaa myös, että Espanjan viranomaiset eivät ole voineet estää 
veden ekosysteemien huonontumista, mikä on vastoin Euroopan parlamentin ja neuvoston 
23. lokakuuta 2000 antaman vesipuitedirektiivin 2000/60/EY8 säännöksiä.

II Komission kommentit vetoomukseen

Komissio tuntee vetoomuksen esittäjän esiin nostamat kysymykset, joista on myös esitetty 
kantelu komissiolle.

Komission tutkimuksen yhteydessä Espanjan viranomaiset kertoivat, että hankkeen 
tavoitteena on Taibillan kanavan vedensaannin parantaminen lisäämättä Taibillan kanavan 
hallinnosta vastaavalle elimelle laillisesti osoitettuja vesivaroja. Hankkeen avulla 
varmistetaan juomaveden saanti 23 kunnassa, jotka sijaitsevat Albaceten ja Murcian 
maakunnissa, jotka kärsivät säännöllisesti kuivuudesta, ja sillä vähennetään täydellisen 

  
1 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5.
3 EYVL L 156, 25.6.2003, s. 17.
4 EYVL L 41, 14.2.2003, s. 26.
5 EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30.
6 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1.
7 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
8 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
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vesipulan aiheuttamia hätätilanteita 53 muussa kunnassa.

Koska vesivaroja ei siirretä valuma-alueelta toiselle, hanketta ei mainita ympäristövaikutusten 
arviointia koskevan direktiivin liitteissä I ja II.  Tämän perusteella jäsenvaltiota ei ole 
velvoitettu tekemään hankkeesta ympäristövaikutusten arviointia.  Viranomaiset kuitenkin 
tekivät hankkeesta ympäristövaikutusten arvioinnin vuonna 2000. Kyseisen direktiivin 
rikkomuksia ei havaittu.

Komissio katsoo, että direktiiviä 2003/35/EY yleisön osallistumisesta ei voida soveltaa 
vetoomuksessa mainittuihin kysymyksiin, koska hankkeen hyväksyminen tapahtui ennen kuin 
direktiivi oli siirrettävä osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Kun tarkastellaan sitä, noudatettiinko ympäristötiedon saatavuutta koskevaa 
direktiiviä 2003/4/EY, vetoomuksesta käy ilmi, että vaikka tiedonsaantia koskeva pyyntö 
olikin ilmaistu erittäin yleisluontoisesti, viranomaiset vastasivat vetoomuksen esittäjälle. 
Kyseisen direktiivin säännöksissä todetaan, että jos pyyntö on muotoiltu liian yleisluontoisesti,
viranomaisen on mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluessa pyydettävä 
tiedonhakijaa täsmentämään pyyntönsä ja avustettava häntä tässä tehtävässä. Tarvittaessa 
vetoomuksen esittäjä voi jättää asianomaiselle viranomaiselle uuden pyynnön, jossa 
tiedonsaantia koskeva pyyntö esitetään riittävän täsmällisesti. Mikäli viranomainen ei noudata 
direktiivin 2003/4/EY vaatimuksia, 6 artiklan 1 ja 2 kohdan menettelyt käynnistetään ensin 
kansallisella tasolla.

Komissio katsoo, että vetoomuksen aiheena olevaa hanketta ei voida pitää sellaisena 
suunnitelmana tai ohjelmana, johon voidaan soveltaa tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arviointia koskevaa direktiiviä. Tämän perusteella direktiiviä ei voida 
soveltaa vetoomuksen esittäjän esiin nostamiin kysymyksiin.

Kun tarkastellaan vesipuitedirektiivin noudattamista, komissio katsoo, että saatavilla olevien 
tietojen perusteella ei voida päätellä, että hanke johtaa kaiken pintaveden tilan 
huonontumiseen.

Komissio huomauttaa lopuksi, että viranomaiset ovat määritelleet tapauskohtaisen analyysin 
perusteella, että hanke ei todennäköisesti vaikuta merkittävästi Sierras de Alcaraz y Segura y 
Cañones del Segura y del Mundo -alueeseen, jota oli kyseisenä ajankohtana ehdotettu 
yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi luontotyyppidirektiivin mukaisesti.

Komissio katsoo, että luontotyyppidirektiivin nojalla, kuten yhteisöjen tuomioistuin tulkitsi 
käsitellessään asiaa C-117/031 , viranomaisten on toteutettava asianmukaisia suojelutoimia 
direktiivin suojelutavoitteiden noudattamiseksi niiden ekologisten etujen suojelemiseksi, joita 
kyseisillä alueilla on kansallisella tasolla.

Komissio katsoo, että toimivaltaisten viranomaisten toteuttamia toimia (jotka liittyvät Segura-
ja Taibilla-jokien veden virtausta koskeviin ekologisiin suunnitelmiin, hallintatoimien 
määrittelyyn sekä luontotyyppien ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelutoimien 

  
1 EUVL C 57, 5.3.2005, s. 7.
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käyttöönottoon) voidaan pitää asianmukaisina suojelutoimina.

III Päätelmät

Koska mitään todisteita EY:n ympäristödirektiivien rikkomuksista ei ole esitetty, komissio ei 
käsittele asiaa enempää.


