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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1391/2007, Miguel Angel Ortiz Lopez, Espanjan kansalainen, 
Plataforma para la defensa del Río Castril -yhdistyksen puolesta, Castril-
joella toteutettavaksi suunniteltujen veden toimittamiseen Bazan, Canilesin 
ja Zújarin paikkakunnille tähtäävien toimenpiteiden haitallisesta 
vaikutuksesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kritisoi Espanjan ympäristöministeriön tekemää päätöstä hyväksyä 
hätätoimien toteuttamisen  veden toimituksen varmistamiseksi Bazan, Canilesin ja in 
paikkakunnille. Vetoomuksen esittäjän mielestä toimenpiteet ovat suhteettomia, eikä niitä voi 
oikeuttaa edellä mainittujen paikkakuntien vedentarpeella. Hän väittää, että suunnitellut 
toimenpiteet aiheuttavat peruuttamatonta vahinkoa joen ainutlaatuiselle ekosysteemille ja 
rikkovat siten direktiiviä 85/377/ETY ja direktiiviä 92/43/ETY.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 14. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä viittaa Espanjan viranomaisten hyväksymään hankkeeseen veden 
toimittamisesta Bazan kaupunkiin. Hankkeen mukaan vettä otetaan Castril-joessa olevasta 
Portillon altaasta, joka sijaitsee Castrilin kaupungin lähellä, jossa vetoomuksen esittäjä asuu. 
Joen viereen on tarkoitus vetää 25 km putkea.  Vetoomuksen esittäjä väittää, että hanke 
aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa joelle. Toimitettujen tietojen mukaan vaihtoehtoja ei ole 
arvioitu, ja vetoomuksen esittäjä ehdottaa vaihtoehtoa, joka olisi edullisempi ja 
ympäristöystävällisempi.
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Vetoomuksen esittäjä väittää, että seuraavia direktiivejä on rikottu:

 Direktiivi 92/43/ETY1 luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta

 Direktiivi 79/409/ETY2 luonnonvaraisten lintujen suojelusta
 Direktiivi 85/337/ETY3 sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY4.

Direktiivin 92/43/ETY osalta komissio haluaa huomauttaa, että Castril-joki ei kuulu yhteisön 
ympäristölainsäädännön mukaan Natura 2000 -alueeseen. Vastaavan ympäristöviranomaisen 
on määritettävä kyseisen hankkeen todennäköiset vaikutukset ympäröiviin Natura 2000 
-alueisiin. Kyseisten viranomaisten on varmistettava liitteessä IV lueteltujen jokeen liittyvien 
lajien tiukka suojelu, ja direktiivin 92/43/ETY määräysten mukaiset mahdolliset poikkeukset 
on ilmoitettava komissiolle. Komissiolle ei ole tähän mennessä ilmoitettu poikkeuksista, 
joiden voitaisiin katsoa liittyvän tällaiseen erityiseen tilanteeseen. Vetoomuksen esittäjä 
viittaa myös muihin lintulajeihin. Toimivaltaisten viranomaisten on direktiivin mukaan 
varmistettava myös se, että näiden lajien elinympäristö ei huonone.

Vesipuitedirektiivissä (2000/60/EY), julkaistu joulukuussa 20005, edellytetään, että 
vesivarojen käyttö on suunniteltava huolellisesti laatimalla vesipiirin hoitosuunnitelmat, jotta 
vältetään kestämättömät ratkaisut ja ympäristölle aiheutuva pysyvä haitta. Vesipuitedirektiivin 
mukaan ensimmäinen vesipiirin hoitosuunnitelma on julkaistava joulukuuhun 2009 mennessä. 
Vesipuitedirektiivissä on kaksi yleistä pääympäristötavoitetta, jotka on määritetty 4 artiklassa: 
vesistöjen tilan huononemisen estäminen ja hyvän tilan saavuttaminen kaikilla vesialueilla 
vuoteen 2015 mennessä. Vuodesta 2009 alkaen jokainen suunnitelma tai ohjelma, joka 
vaikuttaa vesivaroihin tai veden laatuun, on sovitettava yhteen vesipiirin hoitosuunnitelman 
määräysten kanssa, jotta vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteet voidaan saavuttaa. Uusien 
hankkeiden osalta vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 kohdassa sallitaan pintavesien tilan 
huononeminen edellyttäen, että tietyt edellytykset täyttyvät. Espanjan viranomaisten on 
varmistettava, että kyseisiä edellytyksiä noudatetaan näissä tapauksissa.

Direktiivissä 85/337/ETY6 sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY7 ja 
direktiivissä 2003/35/EY (ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi) säädetään 
tiettyjen hankkeiden arvioinnista. Toimitettujen tietojen mukaan hanke ei kuulu direktiivin 
85/337/ETY liitteen I soveltamisalaan, ja sen vuoksi arviointi ei ole pakollinen. Hanke voi 
                                               
1 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
2 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1–18.
3Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40. 
4Neuvoston 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. 
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista, EYVL L 327, 
22.12.2000..

6Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40. 
7Neuvoston 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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kuulua direktiivin 85/337/ETY liitteen II kohtaan 10(j), ja siksi arviointia edellytetään, jos 
hankkeilla voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, jolloin hankkeet seulotaan direktiivin 
liitteessä III esitettyjen raja-arvojen tai perusteiden perusteella. Asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on ensisijaisessa vastuussa arviointitarpeen määrittelystä. 
Ympäristövaikutusten arviointia koskevassa direktiivissä edellytetään julkista 
kuulemismenettelyä vain, jos päätetään suorittaa ympäristövaikutusten arviointi.   
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisten viranomaisten tekemä päätös on 
kansalaisten saatavilla. Jos ympäristövaikutusten arviointi on suoritettava, muutetun 
direktiivin1 6 artiklan sääntöjä yleisön osallistumisesta on sovellettava. Tällöin yleisöllä, jota 
hanke koskee, on oltava pääsy sekä 6 artiklan 2 kohdassa mainittuihin tietoihin että muihin 
asiaan liittyviin ympäristöä koskeviin tietoihin, jotka tulevat saataville sen jälkeen, kun yleisö, 
jota hanke koskee, on saanut tiedon asiasta 2 kohdan mukaisesti. Ympäristötiedon julkinen 
saatavuus on varmistettava direktiivin 2003/4/EY2 säännösten mukaisesti.

Saatavilla olevien tietojen perusteella ei ole riittävästi todisteita uskoa, että direktiivien 
92/43/ETY, 79/409/ETY, 85/337/ETY sellaisena kuin se on muutettuna ja 2000/60/EY 
vaatimuksia ei noudatettaisi.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/35/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, 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, EUVL L 156, 25.6.2003, sivu 17.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta, EUVL L 41, 
14.2.2003, s. 26.
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