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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0748/2007, Juan Manuel Iruela Sánchez, Espanjan 
kansalainen, EY:n ympäristölainsäädännön väitetystä rikkomisesta 
Granadassa Andalusiassa sijaitsevan Río Castril -joen vedensiirtohankkeen 
yhteydessä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä arvostelee Espanjan viranomaisten päätöstä hyväksyä hanke, jonka 
tarkoituksena on muuttaa Río Castril -joen uomaa Bazan kaupungin vedensaannin 
turvaamiseksi. Vetoomuksen esittäjän mukaan hanke aiheuttaisi peruuttamattomia vahinkoja 
Río Castril -joelle sekä Peña de Castrilin suojelualueelle ja Conjunto Histórico de Castril 
-alueelle, joka on osa kansallista kulttuuriperintöä. Vetoomuksen esittäjä pitää valittua 
hankevaihtoehtoa kyseenalaisena ja on sitä mieltä, ettei päätöstä tehtäessä ole pyritty 
löytämään ympäristökustannuksiltaan parempaa vaihtoehtoa. Vetoomuksen esittäjän mielestä 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta annettua direktiiviä 2003/4/EY, yleisön 
osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen 
annettua direktiiviä 2003/35/EY ja luontotyyppien suojelemisesta annettua 
direktiiviä 92/43/EY on rikottu. Hän pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan ja 
pysäyttämään hankkeen täytäntöönpanon.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. joulukuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. heinäkuuta 2008.

"Vetoomuksen esittäjä viittaa Espanjan viranomaisten hyväksymään hankkeeseen, jonka 
tarkoituksena on turvata Bazan kaupungin vedensaanti. Hankkeen yhteydessä otetaan vettä 
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Río Castril -joen nykyisestä Portillon tekoaltaasta, joka sijaitsee lähellä vetoomuksen esittäjän 
asuinkaupunkia Castrilia, ja rakennetaan 25 kilometrin pituinen putki jokeen. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan hanke aiheuttaa joelle peruuttamattomat ympäristövahingot. Lisäksi hanke 
hyväksyttiin pikamenettelyllä kuulematta lainkaan yleisöä, vaikka kiireellisyys ei ollut 
perusteltua, koska Bazan kaupungilla ei ole koskaan ollut ongelmia vedensaannissa. 
Vetoomuksen esittäjä väittää, että hän on pyytänyt viranomaisilta hankkeeseen liittyviä 
asiakirjoja, mutta ei ole saanut mitään vastausta. Saatujen tietojen mukaan muita vaihtoehtoja 
ei ole tutkittu. Vetoomuksen esittäjä ehdottaa vaihtoehtoa, joka olisi kustannuksiltaan 
edullisempi ja ympäristölle suotuisampi.

Vetoomuksen esittäjän mukaan seuraavia lainsäädäntöjä on rikottu:

● direktiivi 2003/4/EY1 ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta;
● asetus N:o 1367/2006 tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä 

oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten 
soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin;

● direktiivi 2003/35/EY2 yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien 
suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen;

● direktiivi 92/43/ETY3 luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta;

● direktiivi 79/409/ETY4 luonnonvaraisten lintujen suojelusta.

Komissio huomauttaa direktiivin 92/43/ETY osalta, että Río Castril -jokea ei ole EY:n 
ympäristölainsäädännön mukaan luokiteltu Natura 2000 -kohteeksi. Ympäristöasioista 
vastaavan viranomaisen on määritettävä vetoomuksen kohteena olevan hankkeen mahdolliset 
vaikutukset läheisyydessä sijaitseviin Natura 2000 -kohteisiin. Asiasta vastaavien 
viranomaisten on taattava suojelutoimenpiteet liitteessä IV mainituille lajeille, joita on joessa, 
ja mikäli tästä menettelystä harkitaan poikkeusta, siitä on ilmoitettava komissiolle 
direktiivillä 92/43/ETY säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Toistaiseksi komissiolle ei ole 
ilmoitettu sellaisesta poikkeuksesta, joka voisi liittyä kyseiseen tilanteeseen. Vetoomuksen 
esittäjä mainitsee myös muita lintulajeja, joiden elinympäristöjen tuhoamista viranomaisten 
olisi ehkäistävä.

Yhteisön vesipolitiikan puitteista annetulla direktiivillä (2000/60/EY), julkaistu 
joulukuussa 20005, säädetään, että vesivarojen käyttämisestä on laadittava tarkat suunnitelmat 
kehittämällä vesipiirin hoitosuunnitelmat, jotta ei tehtäisi kestämättömiä ratkaisuja ja 
peruuttamattomia ympäristövahinkoja. Yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin 
säännösten mukaisesti ensimmäinen vesipiirin hoitosuunnitelma julkaistaan 
joulukuuhun 2009 mennessä. Direktiivillä on kaksi pääasiallista yleistä ympäristötavoitetta, 
joista on säädetty 4 artiklalla: tarkoitus on ehkäistä kaikkien pintavesimuodostumien tilan 
huononeminen ja saavuttaa kaikilla vesillä hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Vuodesta 2009 
lähtien kaikki suunnitelmat ja ohjelmat, jotka vaikuttavat vesivaroihin tai vedenlaatuun, on 
                                               
1 EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26–32.
2 EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17–25.
3 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
4 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1–18.
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista, EYVL L 327, 
22.12.2000.
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koordinoitava vesipiirin hoitosuunnitelmaan liittyvien säännösten mukaisesti, jotta direktiivin 
ympäristötavoitteet voidaan saavuttaa. Uusien hankkeiden osalta direktiivin 4 artiklan 
7 kohdan mukaisesti sallitaan pintaveden tilan huononeminen, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. 
Tällaisissa tapauksissa Espanjan viranomaisten on taattava, että ehtoja noudatetaan.

Vetoomuksessa mainittujen yhteisön erityisvälineiden osalta komissio huomauttaa, että 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/20061 koskee Århusin 
yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin, eikä kansallisiin 
viranomaisiin. 

Direktiivillä 85/337/ETY2, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY3, ja 
direktiivillä 2003/35/EY (ympäristövaikutusten arvioinnista annettu direktiivi eli YVA-
direktiivi) säädetään tiettyjen hankkeiden arvioinnista. Saatujen tietojen mukaan kyseessä ei 
ole direktiivin 85/337/ETY liitteen I mukainen hanke ja siksi pakollista arviointia ei vaadita. 
Kyseessä saattaa olla direktiivin 85/337/ETY liitteen II 10 kohdan j alakohdan mukainen 
hanke, joten mikäli hankkeet aiheuttavat todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, 
arviointi on tehtävä seurannaksi kutsuttua menetelmää käyttämällä direktiivin liitteessä III 
annettujen rajojen tai arviointiperusteiden perusteella. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen määrittää ensisijaisesti, onko kyseessä tällainen tapaus. YVA-direktiivin 
mukaan julkinen kuulemismenettely vaaditaan ainoastaan, mikäli ympäristövaikutusten 
arviointi päätetään suorittaa. Kuten edellä on selitetty, ympäristövaikutusten arviointi ei ole 
pakollinen, joten jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä, onko se tehtävä.

Vetoomuksessa kerrotaan, että ympäristötietoa on pyydetty, mutta vetoomuksen esittäjän 
mukaan pyyntöön ei ole saatu vastausta. Direktiivi 2003/4/EY koskee ympäristötiedon 
julkista saatavuutta. Tässä yhteydessä on painotettava, että julkisten viranomaisten on 
saatettava 2 artiklan 1 kohdan määritelmän mukainen viranomaisten omassa tai viranomaista 
varten toisen hallussa oleva ympäristötieto kaikkien pyynnön esittävien henkilöiden saataville 
ilman, että henkilöiden tarvitsee ilmoittaa, että asia koskee näiden etua. Tiedon saatavaksi 
asettamiselle on asetettu erityiset määräajat 3 artiklan 2 kohdassa. Jos pyyntö on esitetty liian 
yleisessä muodossa, viranomaisen on mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kuukauden 
kuluessa pyydettävä pyynnön esittäjää tarkentamaan pyyntöä ja avustettava pyynnön esittäjää 
sen tarkentamisessa. Viranomainen saa kuitenkin evätä pyynnön silloin, kun se pitää sitä 
aiheellisena. Oikeus saada ympäristötietoa tarkoittaa oikeutta saada julkisen viranomaisen 
hallussa olevaa tietoa ilman, että siihen tarvitaan viranomaisen menettelyjä tai valmisteluja. 
Jos pyydetty tieto ei ole kokonaan tai osittain sen viranomaisen, jolle pyyntö esitetään, omassa 
hallussa tai sitä varten toisen hallussa ja jos viranomainen tietää, että tieto on muun 
viranomaisen omassa tai sitä varten toisen hallussa, sen on mahdollisimman pian toimitettava 
pyyntö edelleen kyseiselle muulle viranomaiselle ja ilmoitettava tästä pyynnön esittäjälle tai 
ilmoitettava pyynnön esittäjälle se viranomainen, jonka puoleen sen mielestä on mahdollista 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, tiedon 
saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan 
Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin, EUVL L 264, 25.9.2006.
2 Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
3 Neuvoston direktiivi 97/11/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1997, tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 85/337/ETY muuttamisesta, EYVL L 73, 
14.3.1997, s. 5.
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kääntyä kyseisen tiedon saamiseksi (direktiivin 2003/4/EY 4 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Komissio huomauttaa, että vetoomuksen esittäjän Castrilin kaupungille esittämä pyyntö on 
saattanut olla liian yleisessä muodossa. Lisäksi vaikuttaa siltä, että vetoomuksessa on tiettyjä 
näkökohtia, jotka eivät liity direktiivillä 2003/4/EY säädettyyn ympäristötietojen 
saatavuuteen. Huolimatta siitä, onko kaikki pyydetty tieto Castrilin kaupungin hallussa, 
kyseisen julkisen viranomaisen on noudatettava direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
säännöksiä.

Direktiivin 2003/4/EY 6 artiklalla säädetään muutoksenhakumahdollisuudesta. Pyynnön 
esittäjällä, joka katsoo, että hänen esittämänsä tietopyyntö on jätetty huomiotta tai 
perusteettomasti evätty kokonaan tai osittain, tai että siihen on vastattu riittämättömästi, on 
mahdollisuus kohtien 1 ja 2 mukaiseen menettelyyn.

Nämä seikat huomioon ottaen komissio kehottaa vetoomuksen esittäjää käyttämään 
hyväkseen direktiivillä 2003/4/EY säädettyjä ympäristötiedon saantimahdollisuuksia sekä 
tarvittaessa muutoksenhakumenettelyjä.

Päätelmät

Saatujen tietojen perusteella ei ole tarpeeksi todisteita, jotta voitaisiin osoittaa, että 
asetuksella 1367/2006 ja direktiiveillä 2003/4/EY, 2003/35/EY, 92/43/ETY, 79/409/ETY, 
85/337/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, ja direktiivillä 2000/60/EY säädettyjä 
vaatimuksia ei olisi noudatettu."
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