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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa sellaisten toimenpiteiden puuttumisesta, joilla Júcar-joen 
saastuminen voitaisiin pysäyttää. Hänen mukaansa joki on erittäin saastunut, minkä takia sen 
kalakannat kuolevat. Vetoomuksen esittäjä pyytää, että Euroopan parlamentti puuttuisi asiaan 
ja kehottaisi paikallisviranomaisia rankaisemaan vastuussa olevia tahoja ja toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimenpiteet vedenlaadun parantamiseksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. helmikuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. huhtikuuta 2008.

1. Tausta

Vetoomuksen esittäjä Pedro Domínguez Gento lähetti Euroopan parlamentille vetoomuksen, 
jossa hän valitti toistuvista kalakuolemista Júcar-joella Espanjassa. Hän väittää, että Alziran ja
Suecan kylien tuntumassa on vajaassa kahdessa kuukaudessa havaittu kolme 
kalakuolematapausta ja että aiemmissa vastaavanlaisissa tapauksissa viranomaiset eivät 
tehneet mitään asian hyväksi. Vetoomuksen esittäjän mielestä kuolemantapaukset johtuvat 
joen matalasta virtauksesta ja mahdollisista myrkkypäästöistä, ja hän kehottaa EU:n 
toimielimiä pyytämään Espanjan viranomaisilta tietoja, joista kävisi ilmi seuraavat asiat: 
mihin toimiin on ryhdytty kalakuolemien estämiseksi; onko vastuulliset tunnistettu ja 
harkitaanko seuraamuksia. 
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2. Komission huomiot

Kalakuolemat voivat johtua useista eri syistä. Monessa tapauksessa on kyse puutteellisesti 
käsitellyn jäteveden päästöistä. Joulukuussa vuonna 2000 julkaistussa vesipuitedirektiivissä 
2000/60/EY1 säädetään tarpeesta laatia yksityiskohtaiset suunnitelmat, niin sanotut vesipiirin
hoitosuunnitelmat vesivarojen käytölle ympäristön kannalta kestämättömien ratkaisujen ja 
korvaamattomien ympäristövahinkojen estämiseksi. Ensimmäinen vesipiirin hoitosuunnitelma 
on julkaistava viimeistään joulukuussa 2009 vesipuitedirektiivin mukaisesti. 
Vesipuitedirektiivin yleistavoite on 4 artiklan mukaan saavuttaa kaikkien vesien hyvä tila 
viimeistään vuonna 2015. Vesipuitedirektiivin 5 artikla velvoittaa ensimmäisenä toimena 
vesipiirin hoitosuunnitelman laatimisessa jäsenvaltioita käynnistämään joulukuuhun 2004 
mennessä tarkastelun ihmistoiminnan vaikutuksista pinta- ja pohjaveden tilaan. Tarkastelun 
tavoitteena on tunnistaa vesimuodostumat, joiden kohdalla on vaarana, ettei 
vesipuitedirektiivin tavoitteisiin päästä. Riskiryhmään kuuluvat vesimuodostumat 
sisällytetään direktiivin vaatimaan toimenpideohjelmaan, jonka tavoitteena on veden hyvä tila 
viimeistään vuonna 2015. Espanjan viranomaiset ovat toimittaneet komissiolle yhteenvedon 5 
artiklaa koskevasta selvityksestä. Júcar-jokialuetta koskevassa selvityksessä Júcar-joki
määritellään kuuluvaksi "riskiryhmään". Tämä tarkoittaa, että asianmukaiset toimet veden 
hyvän tilan saavuttamiseksi on sisällytettävä vesipiirin hoitosuunnitelmaan vuonna 2009. 5 
artiklaa koskevan selvityksen sisältämien tietojen mukaan Júcar-joen kyseisellä osuudella on 
havaittavissa suuri määrä puutteellisesti käsitellyn yhdyskuntajäteveden päästöjä. Näin ollen 
päästöistä johtuva ympäristöpaine on luokiteltu "hyvin korkeaksi". Espanjaa vastaan on 
käynnissä kaksi horisontaalista rikkomismenettelyä, koska Espanja ei ole pannut 
asianmukaisesti täytäntöön yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettua direktiiviä
91/271/ETY2. Rikkomismenettelyt johtuvat yhdyskuntajäteveden keräämistä ja käsittelyä 
koskevien vaatimusten laiminlyönnistä useissa Espanjan taajamissa. Muun muassa Alziran ja 
Suecan läheisyydessä sijaitsevan Júcar-jokialueen päästöt ovat rikkomismenettelyn kohteena. 
Näiden päästöjen kuormitus on asukasvastineluvulla mitattuna yli 10 000 haavoittumiselle 
alttiilla olevilla alueilla. 

3. Päätelmät

Júcar-joen varrella sijaitsevien taajamien yhdyskuntajäteveden puutteellinen käsittely on 
todennäköisin syy vetoomuksessa mainituille kalakuolemille. Komissio on jo käsitellyt asiaa 
direktiivin 91/271/ETY rikkomisesta johtuvassa menettelyssä. Vesipuitedirektiivin 
2000/60/EY mukaisista vesipiirin hoitosuunnitelmista voidaan todeta, että komissio aikoo 
tutkia ne huolellisesti varmistaakseen, että asianmukaiset toimenpiteet veden hyvän tilan 
saavuttamiseksi toteutetaan.

                                               
1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1-73
2 EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40-52
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