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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0301/2008, Rosa Maria Fernandez Jiménez, Espanjan 
kansalainen, granadalaisen Plataforma para la defensa del agua del valle de 
Lecrin en Sierra Nevada de Durcal -järjestön puolesta, ja neljä 
allekirjoittanutta väitetyistä vesipolitiikan puitedirektiivin rikkomuksista 
"Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L." -nimisen veden pullotuslaitoksen 
rakentamisen ja toiminnan yhteydessä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset ovat 
rikkoneet yhteisön vesipolitiikan puitedirektiiviä, koska ne ovat hyväksyneet "Aguas 
Minerales de Sierra Nevada S.L." -nimisen veden pullottamislaitoksen rakentamisen 
Durcaliin Granadan maakuntaan ja sen toiminnan. Vetoomuksen esittäjä väittää, että tämän 
laitoksen toiminnalla voi olla vakavia haittavaikutuksia akviferiin, joka johtaa veden Sierra 
Nevada -luonnonpuistossa sijaitsevaan Lagunas del Padul -vesistöön, joka on luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY 
mukaisesti nimetty suojelualue. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia 
tutkimaan asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 17. heinäkuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä viittaa Espanjan viranomaisten hyväksymään hankkeeseen, jossa on 
tarkoitus rakentaa kivennäisveden pullottamislaitos Granadan maakunnassa sijaitsevaan
Durcaliin. 



PE416.483v01-00 2/3 CM\756647FI.doc

FI

Vetoomuksen esittäjä väittää, että tämän laitoksen toiminnalla voi olla vakavia 
haittavaikutuksia akviferiin, joka johtaa veden Sierra Nevada -luonnonpuistossa sijaitsevaan 
Lagunas del Padul -vesistöön, joka on luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY mukaisesti nimetty suojelualue. 
Vetoomuksen esittäjä väittää, että tässä yhteydessä on rikottu seuraavaa lainsäädäntöä:

 luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettua 
direktiiviä 92/43/ETY1;

 yhteisön vesipolitiikan puitteista annettua direktiiviä 2000/60/EY2 (vesipuitedirektiivi). 

Vetoomusta koskevat komission huomautukset

Direktiivin 92/43/ETY osalta komissio haluaa huomauttaa, että Durcalin kunta sijaitsee 
osittain Sierra Nevada -nimisellä yhteisön tärkeänä pitämällä alueella (SCI) ES6140004. 
Neuvoston direktiivissä 92/43/ETY ei kielletä kehittämistoimintaa Natura 2000 -alueilla, 
mutta sen 6 artiklassa säädetään sellaisiin hankkeisiin sovellettavista varotoimista, jotka 
saattavat vaikuttaa merkittävästi Natura 2000 -alueeseen. Vetoomuksen esittäjä ei ole esittänyt 
näyttöä siitä, että hanke saattaisi vaikuttaa merkittävästi alueen koskemattomuuteen. Lisäksi 
vetoomuksen esittäjän toimittamista tiedoista ilmenee, ettei asiasta vastaava 
ympäristöviranomainen ole todennut hankkeen vaikuttavan merkittävästi yhteisön tärkeänä 
pitämään alueeseen. 

Mitä tulee ympäristövaikutusten arviointia koskevan EU:n lainsäädännön soveltamiseen, tämä 
hanke voisi kuulua tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetun neuvoston direktiivin 85/337/ETY3, sellaisena kuin se on muutettuna 
neuvoston direktiivillä 97/11/EY4 ja direktiivillä 2003/35/EY5 (EIA-direktiivi), liitteessä II 
olevan 10 kohdan i alakohdan soveltamisalaan. Liitteeseen II sisältyvien hankkeiden osalta 
jäsenvaltiot määrittelevät tapauskohtaisesti tai vahvistamiensa rajojen tai arviointiperusteiden
perusteella, onko hankkeen ympäristövaikutukset arvioitava.

Tässä tapauksessa Andalusian itsehallintoalueen antamassa laissa, jolla saatetaan EIA-
direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä6, asetetaan rajat ympäristövaikutusten määrittämistä 
varten. Kyseisen lain liitteessä II olevassa 39 kohdassa todetaan, että ympäristöselvitys
tarvitaan vain, jos vedenotto ylittää 1,5 kuutiohehtometriä vuodessa. Durcalissa vedenotto on 
rajoitettu 21. elokuuta 2007 tehdyllä päätöksellä 10 litraan sekunnissa (315 360 kuutiometriä 
vuodessa). Tämä määrä ei ylitä direktiivin täytäntöönpanosta annetussa Espanjan 
lainsäädännössä asetettua rajaa, joten hankkeen ympäristövaikutuksia ei tarvitse arvioida.

Vesipuitedirektiivissä (2000/60/EY7) edellytetään vesivarojen käytön yksityiskohtaista 
                                               
1 EYVL L 206, 22.7.1992.
2 EYVL L 327, 22.12.2000.
3 EYVL L 175, 5.7.1985.
4 EYVL L 73, 14.3.1997.
5 EUVL L 156, 25.6.2003.
6 Ley 7/1994 de protección ambiental, 18. toukokuuta 1994. BOJA nro 79, 31.5.1994.
7 EYVL L 327, 22.12.2000.
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suunnittelua, jotta vältetään kestämättömät ratkaisut ja peruuttamattomat ympäristövahingot,
laatimalla vesipiirin hoitosuunnitelmia. Vesipuitedirektiivin nojalla ensimmäiset vesipiirin 
hoitosuunnitelmat on julkaistava joulukuuhun 2009 mennessä. Vesipuitedirektiivin 
4 artiklassa asetetaan kaksi tärkeintä ympäristötavoitetta: ehkäistä vesimuodostumien tilan
huononeminen ja saavuttaa kaikkien vesien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Pohjaveden 
osalta vuodelle 2015 asetettuun tavoitteeseen olisi myös sisällyttävä pitkän aikavälin 
tasapainon saavuttaminen vedenoton ja pohjaveden muodostumisen välillä. Vuodesta 2009
lähtien kaikki suunnitelmat tai ohjelmat, jotka vaikuttavat vesivaroihin tai vedenlaatuun, on 
yhteensovitettava vesipiirin hoitosuunnitelmia koskevien säännösten kanssa, jotta 
vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteet voidaan saavuttaa. 

Vetoomuksen esittäjät väittävät, että luvan piiriin kuuluvan vedenoton määrä vaarantaa 
direktiivin ympäristötavoitteiden saavuttamisen. He toteavat erityisesti, että hankkeella 
loukataan periaatetta, jonka mukaan veden tila ei saa huonontua, koska vedenotto ylittää 
akviferin muodostumisen ja saattaa vaikuttaa Laguna del Padul -kosteikkoalueeseen, joka on 
suoraan yhteydessä akviferiin. Vetoomuksen esittäjät mainitsevat runsaasti tietoja, joissa 
kyseenalaistetaan Espanjan viranomaisten käytettävissä olevista vesivaroista ja tulevasta 
vedenkysynnästä esittämät luvut. He esittävät omat ennusteensa, joiden mukaan akviferin
vesivarat eivät riitä tulevan kysynnän tyydyttämiseen. 

Vesipiirin viranomaiset ovat kuitenkin suosittaneet vetoomuksen esittäjien kyseenalaistamaa 
vedenottoa, jolle on jo myönnetty lupa. Vedenoton määrä on hyvin pieni verrattuna määrään, 
joka alueella tällä hetkellä tarvitaan esimerkiksi keinokasteluun (yli satakertainen). Luvassa 
todetaan, että sen piiriin kuuluva vedenotto vastaa alle 0,2:ta prosenttia käytettävissä olevista 
vesivaroista. Luvassa edellytetään, että vedenottopaikan ympäristöön asennetaan 
huokospainemittareita akviferin pinnan tason seurantaa varten, jotta varmistetaan, ettei 
vedenotto vaikuta akviferin pintaan. 

Käytettävissä olevia tietoja arvioituaan komissio katsoo, ettei direktiivin 2000/60/EY 
rikkomisesta ole näyttöä.

Päätelmät

Käytettävissä olevat tiedot huomioon ottaen ei ole esitetty riittävää näyttöä, jonka perusteella 
voitaisiin katsoa, ettei direktiiviin 85/337/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, 
direktiiviin 92/43/ETY ja direktiiviin 2000/60/EY sisältyviä vaatimuksia noudateta.
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