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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjät valittavat, että riisin viljelyssä entisellä luonnonsuojelualueella 
käytetään kemiallisia aineita, jotka pilaavat pohjavettä. Lisäksi Denian kunnan alueella 
haudataan maahan purkujätettä, autonrenkaita, kodinkoneita, muovia, kotitalousjätettä sekä 
maalien ja kemiallisten aineiden tölkkejä. Käsittelemätöntä yhdyskuntajätevettä johdetaan 
myös suoraan Racons-jokeen. Tilanne ei ole parantunut huolimatta Denian pormestarin 
ponnisteluista ja hänen yrityksistään lopettaa edellä mainitut teot. 

Vetoomuksen esittäjät haluavat varmistaa, että Espanjassa noudatetaan Euroopan 
ympäristölainsäädäntöä, ja ovat tarpeen vaatiessa valmiit kääntymään asiassaan Euroopan 
unionin tuomioistuimen puoleen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 28. huhtikuuta 1999. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 175 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 8. syyskuuta 1999

"Komissio tutkii tässä vetoomuksessa esille tuotuja seikkoja.

Espanjan viranomaisille lähetettiin kirje, jossa pyydettiin tietoja Pego-Olivan alueella 
käytettävien torjunta-aineiden mahdollisista vaikutuksista Deniaan toimitettavaan 
juomaveteen.
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Kirjeessä pyydettiin tietoja myös Racons-joen läheisyyteen sijoitettujen erityyppisten 
jätteiden mahdollisista vaikutuksista. Vetoomuksen esittäjien mukaan jätteet vaarantavat 
jokiveden laadun.

Komissio tiedottaa vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyn etenemisestä."

4. Kirjallinen vahvistus komission suullisesti kokouksessa 22. ja 
23. toukokuuta 2000 antamille tiedoille, saatu 23. kesäkuuta 2000

Viitaten 22. ja 23. toukokuuta 2000 pidettyyn vetoomusvaliokunnan kuulemiseen, jossa 
keskusteltiin tästä asiasta, komissio haluaa vahvistaa seuraavaa:

Komissio on tutkinut tässä vetoomuksessa esille tuotuja tosiseikkoja käynnistettyään 
tapauksen1 käsittelyn useiden valitusten ja vetoomusten 543/1996 ja 1098/1998 perusteella.

Espanjan viranomaisille lähetettiin vetoomusta 1098/1998 koskeva kirje, jossa pyydettiin 
tietoja Pego-Olivan alueella käytettävien torjunta-aineiden mahdollisista vaikutuksista 
Valencian Deniassa käytettävään juomaveteen. Kirjeessä pyydettiin tietoja myös Racons-joen 
läheisyyteen sijoitettujen erityyppisten jätteiden mahdollisista vaikutuksista. Vetoomuksen 
esittäjien mukaan jätteet vaarantavat jokiveden laadun.

Espanjan viranomaisilta pyydettiin kirjeessä kommentteja seuraaviin asioihin:

– kyseisellä alueella käytettävien torjunta-aineiden tunnistaminen
– Racons-joen veden laadun tutkiminen
– tiedot jätteistä, jotka todennäköisesti aiheuttavat Racons-joen veden pilaantumista: ovatko 

kaatopaikat luvattomia vai luvallisia. Jos kaatopaikat ovat luvallisia, niille annetuista 
luvista pyydettiin jäljennös.

Espanjan viranomaiset pyysivät vastaukselle annetun määräajan pidentämistä. Kun pyydettyjä 
tietoja ei saatu annetussa ajassa, Espanjan viranomaisille lähetettiin toinen kirje, jossa 
pyydettiin edellä mainittuja tietoja. Espanjan viranomaiset ovat nyt vastanneet kirjeeseen.

1) Racons-joen veden tutkimustuloksia koskevan pyynnön osalta komission 
tarkoituksena oli selvittää, onko vedessä tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen 
vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta 4. toukokuuta 1976 annetun neuvoston 
direktiivin 76/464/ETY2 liitteessä olevaan luetteloon sisältyviä aineita. Espanjan viranomaiset 
vastasivat pyyntöön lähettämällä "Confederación Hidrográfica del Júcar" -yhtymän 
(ympäristöministeriön valvonnassa asiaa hoitavan julkisen laitoksen) selvityksen.

Selvityksestä ilmenee, että Racons-joen veden laatua seurataan järjestelmällisesti valvonta-
asemien avulla. Komission yksiköt ovat tutkineet analyysit, eikä edellä mainitun direktiivin 
vastaisia rikkomuksia ole voitu havaita.

Asiassa toimivaltainen Valencian itsehallintoalueen hallintoviranomainen vastasi komission 

                                               
1 Asiakirja B-99/2161
2 EYVL L 129, 18.5.1976, s. 23.
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pyyntöön, joka koski kaikkia olennaisia tietoja olemassa olevista luvallisista ja 
valvomattomista kaatopaikoista, ettei koko Racons-joen molemmin puolin ulottuvalla 
luonnonsuojelualueella ole ainoatakaan luvallista kaatopaikkaa.

Viranomaiset myönsivät, että toisinaan on havaittu alueelle purettavan neutraaleja 
materiaaleja. Kyseisen kaltaiset jätteet eivät aiheuta pilaantumista, koska ne ovat maa-aines-
tai purkujätettä. Aluehallintoviranomainen totesi kuitenkin, että jos alueelle on purettu 
huomattavassa määrin jätettä tai poistettuja maamassoja, Olivan kaupungin viranomaiset ovat 
heti huolehtineet niiden hävittämisestä tai asiasta on tehty asianmukainen valitus, ja että 
viranomaiset ovat joka tapauksessa olleet valmiusasemissa Racons-joen veden pilaantumisen 
estämiseksi.

2) Valencian Pego-Olivan suoaluetta tarkasteltaessa olisi otettava huomioon, että 
komissio on käsitellyt useita tätä asiaa koskevia tapauksia – sekä valituksia että vetoomuksia. 
Alue on yksi niistä alueista, jotka Espanjan viranomaiset ovat osoittaneet luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta 2. huhtikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY1 4 artiklan 
mukaisiksi erityissuojelualueiksi tällä seudulla.

Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21. toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY2 6 artiklan 2, 3 ja 4 kohdalla korvatun 
direktiivin 79/409/ETY 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet lintuihin merkittävästi vaikuttavien tahallisten häiriöiden ja näiden 
elinympäristöjen huonontumisen estämiseksi.

Jäsenvaltioihin kohdistuvat velvoitteet ovat direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti seuraavat:

"Jäsenvaltioiden on toteutettava erityisten suojelutoimien alueilla tarpeellisia toimenpiteitä 
luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen heikentymisen sekä niitä lajeja koskevien häiriöiden 
estämiseksi, joita varten alueet on osoitettu, siinä määrin kuin nämä häiriöt saattaisivat 
vaikuttaa merkittävästi tämän direktiivin tavoitteisiin."

Espanjan viranomaisten vastauksessa selvitettiin, että alueen heikentymisen pysäyttämiseksi 
on ryhdytty kaikkiin hallinnollisiin ja oikeudellisiin toimenpiteisiin, mukaan lukien 
oikeustoimet toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Valencian itsehallintoalueen 
hallintoviranomainen hyväksyi 4. toukokuuta 1999 Pego-Olivan suoalueen luonnonvarojen 
hoitosuunnitelman, jonka tavoitteena on asettaa rajoituksia maatalouskäytännöille, suojella 
tätä aluetta ja saada aikaan kestävää kehitystä.

Koska Espanjan viranomaiset ovat käynnistäneet sekä hallinnollisia että rikosoikeudellisia 
menettelyjä Pego-Olivan suoalueen heikentymisestä vastuussa olevia tahoja vastaan, komissio 
ei pysty osoittamaan, ettei Espanja olisi toteuttanut tarpeellisia toimenpiteitä Pego-Olivan 
suoalueen heikentymisen estämiseksi. Useiden tätä asiaa koskevien tapausten käsittely on 
näin ollen päätetty.

                                               
1 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1.
2 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
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3) Komissio on lopuksi käsitellyt Denian kunnan juomavesihuoltoa koskevassa asiassa 
useita valituksia juomaveden heikosta laadusta Deniassa ja muissa Espanjan Alicanten 
maakunnan kunnissa. On pantava merkille, että komissio lähetti tekemiensä tutkimusten ja 
näistä tapauksista saamiensa tietojen perusteella virallisen ilmoituksen EY:n 
perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisesti. Kirjeessä annettiin Espanjan viranomaisille 
tiedoksi, että komissio uskoo yhteisön lainsäädäntöä rikotun. Kirje on virallisen 
rikkomismenettelyn ensimmäinen vaihe, joka voi johtaa asian käsittelyyn Euroopan unionin 
tuomioistuimessa.

Komissio on tarkemmin sanottuna osoittanut, että juomaveden laadusta 15. heinäkuuta 1980 
annettua neuvoston direktiiviä 80/778/ETY1 on rikottu, sillä ihmisten juomavedeksi mm. 
Javeaan, Deniaan, Muchamieliin, Benissaan, Teuladaan, Morairaan ja Bussotiin toimitettava 
vesi ei täytä komission saamien tietojen mukaan edellä mainitun direktiivin liitteessä tiettyjen 
aineiden suurimmille sallituille pitoisuuksille asetettuja vaatimuksia.

Espanjan viranomaisten vastaus viralliseen ilmoitukseen on juuri saapunut ja on parhaillaan 
komission yksiköiden tutkittavana.

Komissio tiedottaa vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyn etenemisestä.

5. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 11. tammikuuta 2001

Komissio käynnisti vetoomukseen 1098/1998 liittyvän tapauksen käsittelyn (1999/2161) 
tutkiakseen vetoomuksessa esiin tuotuja seikkoja. Vetoomus koskee Racons-joen (Denia) 
veden pilaantumista, joka johtuu lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytöstä maanviljelyssä 
läheisellä Pego-Olivan alueella ja jätteiden sijoittamisesta Racons-joen ranta-alueille.

Tapauksen käsittelyn yhteydessä Espanjan viranomaisilta on pyydetty useaan otteeseen tietoja 
ja kommentteja asiasta. Komission yksiköt ovat arvioineet Espanjan viranomaisten 
vastaukset.

Kuten vetoomusvaliokunnan 22. toukokuuta 2000 pidetyssä kokouksessa ja viimeksi 
lähetetyssä ilmoituksessa todettiin, komission yksiköt ovat tutkineet asiaa ja todenneet, ettei 
Euroopan unionin ympäristölainsäädäntöä ole rikottu. Tämän vuoksi komissio on päättänyt 
vetoomusta koskevan tapauksen käsittelyn.

Denian kunnan juomavesihuollon osalta, joka ei varsinaisesti ole kyseisen vetoomuksen 
aiheena, vetoomusvaliokunnalle ilmoitettiin, että komissio oli päättänyt aloittaa 
rikkomismenettelyn Espanjaa vastaan EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla. 
Saatuaan useita valituksia juomaveden heikosta laadusta Deniassa ja muissa Espanjan 
Alicanten maakunnan kunnissa komissio oli käynnistänyt tutkimukset, joiden perusteella se 
lähetti virallisen ilmoituksen EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla.

Espanjan viranomaisten vastausta viralliseen ilmoitukseen ei pidetty tyydyttävänä, ja sen 
vuoksi Espanjalle annettiin lausunto perusteluineen. Tämä on viimeinen vaihe ennen asian 
viemistä Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Lausunto perusteluineen liittyy 

                                               
1 EYVL L 229, 30.8.1980, s. 11.
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juomaveden laadusta 15. heinäkuuta 1980 annetun neuvoston direktiivin 80/778/ETY1

vaatimusten, erityisesti nitraatteja, magnesiumia ja sulfaatteja koskevien vaatimusten, 
rikkomiseen useissa Alicanten maakunnan kunnissa.

Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle tilanteen ratkaisemiseksi toteutettavasta 
investointisuunnitelmasta, jossa on mukana eri laitoksia Deniassa. Komission yksiköt 
arvioivat parhaillaan Espanjan viranomaisilta saatua vastausta ja tietoja varmistaakseen, että 
ehdotetut toimet pannaan täytäntöön tehokkaasti.

6. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 30. marraskuuta 2001

Komissio käynnisti vetoomukseen 1098/1998 liittyvän tapauksen käsittelyn (1999/2161) 
tutkiakseen vetoomuksessa esiin tuotuja seikkoja. Vetoomus koskee Racons-joen (Denia) 
veden pilaantumista, joka johtuu lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytöstä maanviljelyssä 
läheisellä Pego-Olivan alueella ja jätteiden sijoittamisesta Racons-joen ranta-alueille.

Tapauksen käsittelyn yhteydessä Espanjan viranomaisilta on pyydetty useaan otteeseen tietoja 
ja kommentteja asiasta. Komission yksiköt ovat arvioineet Espanjan viranomaisten 
vastaukset.

Komission yksiköt tutkivat asiaa ja totesivat, ettei Euroopan unionin ympäristölainsäädäntöä 
ole rikottu. Tämän vuoksi komissio päätti heinäkuussa 2000 vetoomusta koskevan tapauksen 
käsittelyn. Vetoomusvaliokunnalle ilmoitettiin asiasta viimeksi lähetetyssä ilmoituksessa. 
Komission yksiköt antoivat tiedon myös henkilökohtaisesti kokouksessa.

Vetoomusvaliokunta on kuitenkin äskettäin lähettänyt vetoomuksen esittäjältä saatuja uusia 
tietoja. Vetoomuksen esittäjä väittää, että alueelle varastoidaan edelleen jätteitä. Vetoomus on 
yhä käsiteltävänä, ja asiasta keskusteltiin 18.–20. kesäkuuta 2001 pidetyssä kokouksessa. 
Kokouksen jälkeen komissio on lähettänyt Espanjan viranomaisille uuden kirjeen, jossa näiltä 
pyydetään kommentteja vetoomuksen esittäjän esille tuomista asioista.

Komissio haluaa varmistaa, että neuvoston direktiiviä 75/442/ETY jätteistä sovelletaan 
asianmukaisesti.

Komissio tiedottaa vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyn etenemisestä.

7. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 17. syyskuuta 2002

Kuten aikaisemmissa ilmoituksissa todetaan, komissio on avannut viran puolesta
viitteellä 1999/2161 rekisteröidyn asian käsittelyn tutkiakseen vetoomuksessa 1098/1998 
esitetyt seikat. Vetoomus koskee Denian alueella kulkevan Racons-joen veden pilaantumista, 
joka johtuu lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytöstä maanviljelyssä ja jätteiden 
sijoittamisesta Racons-joen ranta-alueille.

Asian tutkinnan yhteydessä komissio on pyytänyt Espanjan viranomaisilta tietoja kirjeitse 
useita kertoja. Komission yksiköt ovat käsitelleet Espanjan viranomaisten vastaukset. Koska 

                                               
1 EYVL L 229, 30.8.1980, s. 11.
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komission yksiköt eivät ole voineet todeta, että tapauksessa olisi rikottu yhteisön 
ympäristölainsäädäntöä, ne päättivät heinäkuussa 2000 päättää kyseistä vetoomusta koskevan 
tapauksen käsittelyn. Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle on ilmoitettu päätöksestä 
sekä siihen johtaneista syistä.

Vetoomusvaliokunta toimitti komissiolle kuitenkin vetoomuksen esittäjän antamat uudet 
tiedot, joista käy ilmi, että kyseessä olevalle alueelle varastoidaan edelleen jätteitä.

On syytä tuoda esiin, että varmistaakseen, että 18. maaliskuuta 1991 annetulla neuvoston 
direktiivillä 91/156/ETY1 muutettua, 15. heinäkuuta 1975 jätteistä annettua neuvoston 
direktiiviä 75/442/ETY2 sovelletaan tässä tapauksessa asianmukaisesti, komission yksiköt 
ovat ottaneet uudelleen yhteyttä Espanjan viranomaisiin ja pyytäneet näitä esittämään 
huomioita vetoomuksen esittäjän esille tuomista seikoista.

Espanjan viranomaisilta on jo saatu vastaus. Viranomaiset ovat lähettäneet Valencian 
itsehallintoalueen ympäristöosaston kyseistä tapausta koskevan raportin. Espanjan 
viranomaiset kertovat alueellisten viranomaisten todenneen, ettei Pego-Olivan luonnonpuiston 
alueella kulkevan Racons-joen ranta-alueilla ole ainuttakaan kaatopaikkaa. Espanjan 
viranomaiset kertovat, että uusissa alueellisissa ympäristötarkastuksissa löydettiin kolme 
pientä, Denian kunnassa sijaitsevaa laitonta kaatopaikkaa, joista lähin on sadan metrin päässä 
Racons-joesta. Tiedoista ilmoitettiin Denian kaupunginvaltuustolle, joka on asiassa 
toimivaltainen viranomainen, koska asia koskee yhdyskuntajätettä. Kaupunginvaltuuston 
odotetaan toteuttavan tarvittavat toimet tilanteen korjaamiseksi.

Komission yksiköt ovat lähettäneet Espanjan viranomaisille uuden kirjeen ja pyytäneet tietoja 
tilanteen korjaamiseksi toteutetuista toimista sekä vetoomuksessa esille tuodun ongelman 
nykyisestä tilanteesta.

Komissio tiedottaa vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyn etenemisestä.

8 Komission täydentävä vastaus, saatu 27. helmikuuta 2003 

Komissio on tiedottanut edellisissä ilmoituksissaan Euroopan parlamentin 
vetoomusvaliokunnalle toimista, joihin sen yksiköt ovat ryhtyneet kantelun 1999/2161 
johdosta. Kantelu otettiin käsiteltäväksi nyt käsiteltävänä olevan vetoomuksen johdosta, joka 
koskee Racons-joen veden pilaantumista ja muita Denian alueella ilmenneitä 
ympäristöongelmia. On syytä muistuttaa, että koska yhteisön lainsäädäntöä ei voitu todeta 
rikotun, komissio lopetti valituksen käsittelyn heinäkuussa 2000.

Vetoomusvaliokunta on kuitenkin äskettäin lähettänyt komissiolle vetoomuksen esittäjältä 
saatuja uusia tietoja, jotka koskevat kyseisellä Denian alueella sijaitsevia useita laittomia ja 
yhä käytössä olevia kaatopaikkoja.
Kuten edellisessä ilmoituksessa tuotiin ilmi, komission yksiköt ovat pyytäneet Espanjan 
viranomaisten kannanottoja vetoomuksen esittäjän esittämistä uusista seikoista ja pyrkineet 

                                               
1 EYVL L 78, 26.3.1991, s. 32–37.
2 EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39–41.
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varmistamaan, että jätteitä koskevia direktiivejä sovelletaan tässä tapauksessa 
asianmukaisesti. Espanjan viranomaisten vastauksen tutkimisen jälkeen heille lähetettiin uusi 
kirje, jossa pyydettiin joitakin lisätietoja asiasta.

Espanjan viranomaisilta on jo saatu vastaus. He ovat lähettäneet uuden, Valencian 
itsehallintoalueen ympäristöosaston kyseistä tapausta koskevan raportin. Raportista käyvät 
ilmi toimet, jotka Denian kaupunginvaltuusto on toteuttanut. Denian kaupunginvaltuusto on 
asiassa toimivaltainen viranomainen, koska asia koskee yhdyskuntajätettä.

Espanjan viranomaisten vastauksesta käy ilmi, että Denian paikallinen poliisi on suorittanut 
paikan päällä useita tutkimuksia ja löytänyt lukuisia pieniä ja laittomia kaatopaikkoja, joita 
käyttävät kaksi alueella sijaitsevaa yritystä. Denian kaupunginvaltuusto on ryhtynyt 
kunnallisten säännösten ja alueellisen jätteitä koskevan lainsäädännön mukaisiin toimiin 
rangaistakseen näistä toimista ja saadakseen teoista vastuulliset tahot korvaamaan aiheutuneet 
vahingot ja palauttamaan alue alkuperäiseen tilaansa.

Tapauksen tarkastelu osoittaa, että Espanjan viranomaiset ovat toteuttaneet tarvittavat toimet 
ratkaistakseen vetoomuksen esittäjän viimeisissä ilmoituksissaan esille tuomat ongelmat.

9 Komission täydentävä vastaus, saatu 17. joulukuuta 2009 

Vetoomuksen esittäjät ovat huolissaan juomaveden mahdollisesta saastumisesta Denian 
kunnassa, sillä kunnassa on laiton kaatopaikka, joka heidän mukaansa voi aiheuttaa 
pohjaveden saastumisen.

Euroopan parlamentti päätti vetoomuksen käsittelyn 30. syyskuuta 2003 komission annettua 
27. helmikuuta 2003 tiedonannon, jossa se selvittää, että komission aloittama kyseisen 
vetoomuksen (1999/2161) käsittely päätettiin komission jäsenten kollegion 
5. heinäkuuta 2000 tekemällä päätöksellä, sillä Espanjan viranomaiset olivat aloittaneet sekä 
hallinnollisen että rikosoikeudellisen menettelyn Pego-Olivan suoalueen pilaantumisesta 
vastuussa olevia vastaan.

Vetoomuksen esittäjät vaativat 7. heinäkuuta 2009 aloittamaan vetoomuksen käsittelyn 
uudelleen korostaen, etteivät Espanjan viranomaiset olleet saaneet aikaan tehokkaita tuloksia 
ja että Alicanten yleisen syyttäjän oli ehdottomasti puututtava asiaan.

Vetoomuksien esittäjien toimittamien ja paikallislehdissä julkaistujen tietojen perusteella 
yleinen syyttäjä on jo kehottanut kaupunginhallitusta sulkemaan ja saattamaan alkuperäiseen 
tilaansa Denian vedenkäsittelylaitoksen läheisyydessä sijaitsevan laittoman kaatopaikan.

Komissio aikoo pyytää Espanjan viranomaisilta ilmoitettua laitonta kaatopaikkaa koskevia 
tietoja ja pitää parlamentin ajan tasalla.

10. Komission vastaus, saatu 10. marraskuuta 2010

Espanjan viranomaisilta saadun tiedon mukaan vanhat kaatopaikat on siivottu eikä uusia 
kaatopaikkoja ole löydetty vetoomuksessa ilmoitetusta paikasta.
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Uusi yleisen syyttäjän aloittama tutkimus (päätöslauselma 28. toukokuuta 2009) liittyy eri 
alueeseen (Polygon 3, tontit 15, 17, 25, 27 ja 28), joka sijaitsee lähellä 
jätevedenkäsittelylaitosta. Myös tämä uusi kaatopaikka on siivottu.

Näin ollen komissio päättää tutkinnan.


