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Aihe: Vetoomus nro 0437/2001, José Antonio Muñoz Grau, Espanjan kansalainen, 
Asociación Comisión Pro-Río -yhdistyksen puolesta, Segura-joen (Murcian 
alue) saastumisesta

Vetoomus nro 1026/2002, Pedro Marset Campos, Espanjan kansalainen, 
Segura-joen ja samalla siihen liittyvien kastelukanavien pitkäaikaisesta ja 
kroonisesta saastumisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta 0437/2001

Vetoomuksen esittäjä kutsuu vetoomusvaliokunnan valtuuskunnan paikalle tutustumaan 
niiden asukkaiden terveysriskeihin, jotka asuvat Segura-joen alajuoksulla Orihuelan 
kaupungin lähellä. Vetoomuksen esittäjä väittää, että joki on kuin avoin viemäri ja yksi 
Euroopan saastuneimmista joista. Hänen mukaansa tilanne on ristiriidassa Euroopan unionin 
ympäristölainsäädännön kanssa.

Yhteenveto vetoomuksesta 1026/2002

Vetoomuksen esittäjä, joka on Euroopan parlamentin jäsen, katsoo, että sekä Segura-joen että 
sen kaikkien haarojen saastuminen aiheuttaa alueen väestölle vakavia ongelmia, jotka liittyvät 
muun muassa terveyteen, elämänlaatuun ja ympäristöön. Lorcan suulta otetut puhdistetun 
veden näytteet sisältävät kadmium- ja kromijäämiä. Molemmat mineraalit ovat vaarallisia 
terveydelle. Ei pidä unohtaa, että tätä saastunutta vettä käytetään sellaisten viljelmien 
kasteluun, joiden tuotteita käytetään ihmisravinnoksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus 0437/2001: otettiin käsiteltäväksi 24. syyskuuta 2001
Vetoomus 1026/2002: otettiin käsiteltäväksi 5. toukokuuta 2003.
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Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2002

"Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa, että Murcian ja Alicanten alueella Espanjassa sijaitseva 
Segura-joki on pilaantunut ja saastunut. Vetoomuksen esittäjä väittää, että yhteisön 
ympäristölainsäädäntöä on rikottu.

Ensinnäkin on huomautettava, että Segura-joen tilanne on aiheutunut säännöllisen virtauksen 
puutteesta, joka vähentää pintavesien ja maaperän vesien vaihtuvuutta sekä lisää maaperän 
suolapitoisuutta.

Maaperän tilanteeseen vaikuttaa myös alueella harjoitettu maatalous, jonka seurauksena 
maaperään kertyy suuria määriä nitraatteja. Tässä yhteydessä on otettava huomioon 
21. toukokuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/676/ETY1 vesien suojelemisesta 
maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta.

Komissio on käynnistänyt direktiivin 91/676/ETY osalta kaksi rikkomusmenettelyä Espanjaa 
vastaan EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisesti. Rikkomusmenettelyiden 
yhteydessä komissio on nostanut kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Unionin tuomioistuin totesi ensinnäkin 1. lokakuuta 1998 asiassa C-97/71 antamassaan 
päätöksessä Espanjan jättäneen noudattamatta direktiivin 91/676/ETY velvoitteita. 
Tuomioistuin totesi, ettei Espanja ollut määritellyt pilaantumisalttiita vyöhykkeitä eikä 
laatinut hyvän maatalouskäytännön ohjeita, joista säädetään direktiivin 3 ja 4 artiklassa. On 
kuitenkin todettava, että tuomion jälkeen Espanja toimitti pilaantumisalttiiden vyöhykkeiden 
määrittelyä koskevat tiedot koko alueeltaan. Espanja ilmoitti myös hyvän 
maatalouskäytännön ohjeet.

Toiseksi on huomautettava, että unionin tuomioistuin on lisäksi todennut 13. huhtikuuta 2000 
asiassa C-274/98 antamassaan päätöksessä, ettei Espanja ole noudattanut direktiivin 
91/676/ETY 5 artiklassa asetettua velvoitetta laatia pilaantumisalttiita vyöhykkeitä koskevia 
toimintaohjelmia. Komissio selvittää parhaillaan, miten Espanjan viranomaiset panevat 
tuomion täytäntöön.

Murcian alueen osalta on todettava, että Murcian autonomisella alueella on hyväksytty laki 
hyvästä maatalouskäytännöstä 31. maaliskuuta 1998 annetulla päätöksellä, joka on julkaistu 
alueen virallisessa lehdessä 15. huhtikuuta 1998. Viranomaiset ovat vahvistaneet, että nitraatit 
saastuttavat vesistöjä, erityisesti plioseeni- ja kvartäärikausina muodostuneita 
pohjavesialueita, joihin kohdistuu suuria paineita kasteluviljelmien taholta.

Viranomaiset suunnittelevatkin määrittelevänsä kaikkein herkimmän osan pilaantumisalttiiksi 
vyöhykkeeksi vuoden 2001 loppuun mennessä. Toimintaohjelmaa laaditaan ilmeisesti 
parhaillaan.

Komissio toivoo, että edellä mainitut tapaukset auttavat ratkaisemaan kyseessä olevan 

                                               
1 EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1.
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ongelman vetoomuksen kohteena olevan alueen lisäksi koko Espanjan valtion alueella. 
Komissio käyttää kaikki tarpeelliset keinot varmistaakseen, että Espanja määrittelee kaikki 
pilaantumisalttiit vyöhykkeet kaikissa maakunnissa, joissa maataloudesta peräisin oleva typpi 
uhkaa makean veden tai meriveden laatua, ja että Espanja panee pikaisesti täytäntöön 
toimintaohjelmia.

Toisaalta komissio on tietoinen Espanjan ongelmista panna täytäntöön 4. toukokuuta 1976 
annettu neuvoston direktiivi 76/464/ETY tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen 
vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta1. On todettava, että komission Espanjaa 
vastaan EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan perusteella käynnistämän 
rikkomusmenettelyn seurauksena Euroopan unionin tuomioistuin totesi päätöksessään2, ettei 
Espanja ollut noudattanut direktiivin 76/464/ETY 7 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se 
ei ollut pannut täytäntöön ohjelmia, joilla pyrittäisiin vähentämään direktiivin liitteen 
luetteloon II kuuluvista aineista aiheutuvaa sisävesien ja aluevesien pilaantumista. On 
huomattava, että unionin tuomioistuin on tuominnut myös muita jäsenvaltioita samoin 
perustein.

Espanjan viranomaiset käynnistivät useita toimenpiteitä ratkaistakseen ongelman. Näihin 
toimenpiteisiin sisältyy kyseisiä sisävesialueita koskevia ohjelmia. Lisäksi vedestä annettua 
lakia nro 29/1985 muutettiin merkittävästi kyseisten asioiden osalta lailla nro 46/1999. 
Espanjan viranomaiset ilmoittivat samoin, että 2. heinäkuuta 2000 hyväksyttiin kuninkaan 
asetus nro 995/2000, jossa asetetaan laatutavoitteet tietyille vaarallisille aineille ("por el que 
se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes").

Espanjan hyväksymät säädökset ja toimenpiteet ovat myönteinen askel 
direktiivissä 76/464/ETY ja erityisesti sen 7 artiklassa asetettujen velvoitteiden täyttämiseksi. 
Komissio on kuitenkin sitä mieltä, ettei edellä mainittua tuomioistuimen tuomiota voi 
kuitenkaan pitää täydellisesti toimeenpantuna. Tämän takia Espanjalle on toimitettu virallinen 
huomautus EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan perusteella.

Espanjan viranomaisilta saatiin äskettäin vastaus, jota komission yksiköt ovat tarkastelleet. 
Espanjan viranomaiset lähettivät Espanjan ympäristöministeriön selonteon laadituista 
ohjelmista, joilla pyritään direktiivin 76/464/ETY 7 artiklan mukaisesti vähentämään 
direktiivin liitteen luetteloon II kuuluvista aineista aiheutuvaa sisävesien ja aluevesien 
pilaantumista. Selontekoon sisältyi myös tietoja autonomisista alueista.

Myös Segura-joen tilanne näyttää parantuneen edellä mainittujen toimenpiteiden seurauksena. 
Espanjan viranomaiset ovat lisäksi ilmoittaneet komission yksiköille erityisestä Segura-joen 
altaan ympäristön elvyttämissuunnitelmasta. Murcian ja Valencian autonomiset alueet ja 
ympäristöministeriö ovat laatineet kyseisen suunnitelman, jota toteutetaan parhaillaan. 
Suunnitelmaan sisältyy jätevedenpuhdistamojen rakentaminen, hallintoviranomaisten ja 
teollisuuden välisiä sopimuksia, valvontaviranomaisten toimenpiteitä sekä huomattavia 
investointeja.

Lisäksi on huomautettava, että Segura-joen puhdistaminen on yksi toimintalinjan 

                                               
1 EYVL L 129, 18.5.1976.
2 25.11.1998 annettu tuomio, asia C-214/96.
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3 ("ympäristö") ensisijaisista toimenpiteistä Murcian alueen yhdennetyssä 
toimenpideohjelmassa, joka sisältyy tavoitteen 1 piiriin kuuluville Espanjan alueille 
osoitettuun yhteisön tukikehykseen ohjelmakaudella 2000–2006. Rakennerahastosta tämän 
toimintalinjan toimenpiteisiin kokonaisuutena myönnettävä yhteisön tuki on 428,5 miljoonaa 
euroa. Jokiveden puhdistamista ja jätevedenkäsittelyä koskeville hankkeille voidaan myöntää 
rakennerahastojen yhteisrahoitusta."

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 17.syyskuuta 2002

"Edellisessä ilmoituksessaan komissio kertoi tärkeimmistä Espanjaa vastaan toteuttamistaan 
toimista, joiden tarkoituksena on ollut taata, että asiaan liittyviä yhteisön vesialan direktiivejä 
noudatetaan.

Nämä yleiset menettelyt koskevat koko Espanjaa, mutta vesien suojelemisesta maataloudesta 
peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta 21. toukokuuta 1991 annetun 
neuvoston direktiivin 91/676/ETY1, tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen 
vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta 4. toukokuuta 1976 annetun neuvoston 
direktiivin 76/464/ETY2 sekä yhdyskuntajätteiden käsittelystä 21. toukokuuta 1991 annetun 
neuvoston direktiivin 91/271/ETY3 tarkoituksena on olla apuna tämän vetoomukseen aiheena 
olevan Segura-joen saastumisongelman ratkaisussa.

Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet komission yksiköille erityisestä Segura-joen altaan 
ympäristön elvyttämissuunnitelmasta. Kyseisen suunnitelman ovat laatineet Murcian ja 
Valencian autonomiset alueet ja ympäristöministeriö. Suunnitelmaan sisältyy 
jätevedenpuhdistamojen rakentaminen, hallintoviranomaisten ja teollisuuden välisiä 
sopimuksia, valvontaviranomaisten toimenpiteitä, hallinnollisia seuraamuksia sekä 
huomattavia investointeja.

Eri tahot ovat ryhtyneet toteuttamaan suunnitelmaa. On todettava, että vuoden 2002 alussa 
aloittivat toimintansa kuusi uutta jäteveden puhdistuslaitosta, joiden tarkoituksena on edistää 
Segura-joen puhdistamista etenkin joen keski- ja alajuoksulla (Vega Media y Baja).

Segura-joen puhdistamisohjelmien suhteen komissio muistuttaa, että toissijaisuusperiaatteen 
sekä rakennerahastojen yleisistä säännöistä 21. päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1260/1999 mukaisesti jäsenvaltiot vastaavat sekä hankkeiden valinnasta 
että niiden täytäntöönpanosta

Komissio on pyytänyt 10. heinäkuuta 2002 päivätyllä kirjeellä Espanjan viranomaisia 
toimittamaan luettelon hankkeista, joihin on myönnetty osarahoitusta edellä mainituista 
rahastoista, sekä tarkat tiedot koheesiorahastosta tukea saavista hankkeista, joita tämä 
ongelma koskee."

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 27.helmikuuta 2003

                                               
1 EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1.
2 EYVL L 129, 18.5.1976.
3 EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40.
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"Edellisissä ilmoituksissaan komissio kertoi tärkeimmistä Espanjaa vastaan EY:n 
perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla toteuttamistaan toimista, joiden tarkoituksena on 
ollut taata, että asiaan liittyviä yhteisön vesialan direktiivejä noudatetaan. Näiden yleisten 
toimien avulla pyritään ratkaisemaan vetoomuksen aiheena oleva Segura-joen saastumista 
koskeva ongelma.

Kuten aikaisemmin on jo todettu, Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet komission 
yksiköille erityisestä Segura-joen altaan ympäristön elvyttämissuunnitelmasta. Kyseisen 
suunnitelman ovat laatineet Murcian ja Valencian autonomiset alueet ja ympäristöministeriö. 
Suunnitelmaan sisältyy jätevedenpuhdistamojen rakentaminen, hallintoviranomaisten ja 
teollisuuden välisiä sopimuksia, valvontaviranomaisten toimenpiteitä, hallinnollisia 
seuraamuksia sekä huomattavia investointeja. Eri tahot ovat ryhtyneet toteuttamaan 
suunnitelmaa.

Lisäksi on todettava, että komission yksiköt tutkivat parhaillaan hiljattain tehtyä valitusta, 
joka on rekisteröity viitenumerolla 2002/4808 ja joka koskee Murcian autonomisella alueella 
virtaavan Segura-joen Guadalentín-sivujoen veden saastumista.

On korostettava, että alueelle on suunnattu huomattavia investointeja. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on edistää Segura-joen puhdistamista.

Liitteenä on tiedot investoinneista, joihin yhteisö on myöntänyt osarahoitusta 
koheesiorahastosta tai Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR)."

6. Komission täydentävä vastaus, saatu 6. heinäkuuta 2004

"Seguran altaan ympäristösaneeraussuunnitelman toteutus etenee. Guadalentín-joen, joka on 
Seguran sivujoki, vesien saastumisesta esitetyn kanteen 2000/4808 käsittelyn yhteydessä 
komission yksiköt pyysivät Espanjan viranomaisilta tietoja direktiivien 91/271/ETY ja 
76/464/ETY soveltamisesta kyseisessä tapauksessa. Komissio käsittelee parhaillaan Espanjan 
viranomaisten hyvin seikkaperäistä ja teknistä vastausta, jossa eritellään asiassa saavutettu 
edistys.

On huomattava alueelle suunnitellut hyvin laajat investoinnit, joiden rahoitukseen yhteisö 
osallistuu. Näiden toimien toteutus edistää epäilemättä Seguran altaan tilan paranemista.

On korostettava, että Seguran altaan parannus on yksi ensisijaisista toimista, jotka kuuluvat 
Murcian alueen integroidun toimintaohjelman painopisteen 3 "ympäristö" tavoitteisiin. 
Toimintaohjelma on osa yhteisön tukikehystä tavoitteen 1 alaisuuteen kuuluville Espanjan 
alueille ohjelmakaudella 2000–2006. 

Kyseisen joen altaan vesien käsittely- ja puhdistushankkeet ovat myös oikeutettuja saamaan 
osan rahoituksesta koheesiorahastosta. 

Kaudella 1999–2003 Segura-joen parannukseen on käytetty yli 178 miljoonaa euroa, mistä 
noin 146 miljoonaa euroa on ollut yhteisön tukea.

Liitteessä, jolla päivitetään marraskuussa 2003 toimitetut tiedot, on taulukko toteutetuista 
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Liite

Segura-joen kattavaan puhdistussuunnitelmaan liittyvät tämänhetkiset infrastruktuurihankkeet

I. Koheesiorahasto

Hanke Kokonaiskustannukset Yhteisön rahoitusosuus

A) Ajanjakso 1999–2001 128 423 858 € 104 049 788 €

1. Seguran Vega Altan jätevesien käsittely
ja puhdistaminen 9 663 755 € 7 636 755 €

2. Itäisen Murcian jätevedenpuhdistamo 28 099 029 € 23 884 175 €

3. Murcian kunnan jätevesi-infrastruktuurin
parantaminen – vaihe II 18 462 760 € 14 770 208 €

4. Puhdistus- ja parannustoimet
Seguran valuma-alueella 35 812 0000 € 28 649 600 €

5. Puhdistus- ja parannustoimet
Seguran valuma-alueella, 2001 36 386 314 € 29 109 050 €

B) Komission
käsiteltävänä 12 000 0000 € 9 600 000 €

6. Segura-joen puhdistus Murcian alueella 12 000 0000 € 9 600 000 €

Koheesiorahasto yhteensä (1999–2002) 140 423 858 € 113 649 788 €

II. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Hanke Kokonaiskustannukset Yhteisön rahoitusosuus

EAKR yhteensä (2000–2001) 8 502 670 € 6 377 003 €

7. Pliegon jätevedenpuhdistuslaitos 1 240 763 € 930 572 €

8. Ciezan jätevedenpuhdistuslaitos 4 842 327 € 3 631 745 €

9. Santomeran jätevedenpuhdistuslaitos 1 067 879 € 800 909 €

10. Parannustyöt Alcantarillan
jätevedenpuhdistuslaitoksessa 590 865 € 443 149 €

11. Parannustyöt Blancan
jätevedenpuhdistuslaitoksessa 313 529 € 235 147 €

12. Parannustyöt Cehegínin
jätevedenpuhdistuslaitoksessa 189 486 € 142 115 €

13. San Felixin viemäriverkoston
parannustyöt, Murcia 257 821 € 193 366 €

Segura-joen kattava puhdistussuunnitelma yhteensä
kaudella 1999–2002 (koheesiorahasto),
2000–2001 (EAKR) 148 926 528 € 120 026 791 €
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Segura-joen kattavaan puhdistussuunnitelmaan liittyvät tämänhetkiset infrastruktuurihankkeet

Hanke Kokonaiskustan-
nukset 

Yhteisön
tuki

I. Koheesiorahasto (kausi 1999–2003)

Seguran Vega Altan jätevesien käsittely ja puhdistaminen 9.663.755 € 7.636.755 €

Itäisen Murcian jätevedenpuhdistamo 28.099.029 € 23.884.175 €

Murcian kunnan jätevesi-infrastruktuurin parantaminen – vaiheet II ja III 22.026.612 € 17.621.289 €

Jäteveden käsittely- ja puhdistustoimet Seguran valuma-alueella 35.812.000 € 28.649.600 €

Jäteveden käsittely- ja vesihuolto Seguran valuma-alueella – 2001 36.386.314 € 29.109.050 €

Segura-joen puhdistus Murcian alueella 12.000.000 € 9.600.000 €

Koheesiorahasto yhteensä (1999–2003) 143.987.710 € 116.500.869 €

II. Euroopan aluekehitysrahasto – EAKR (Murciaa koskeva toimintaohjelma – tavoite 1 – kausi 2000–2006)

EAKR yhteensä (2000–2002) 23.813.692 € 20.982.308 €

Huomautus: 31.12.2002 toimelle 3.3 – jätevesien käsittely ja puhdistaminen – suoritettu summa, joka käsittää lukuisia pieniä 
hankkeita ja täydentäviä puhdistustoimia ja/tai puhdistuslaitoksia koskevia toimia.

III Näihin hankkeisiin kuuluvat myös vuonna 2001 päätökseen saatetut työt Lorcan kaupungin vedenpuhdistamossa 10.349.735 € 8.279.788 €

Huomautus: Espanjan viranomaisten antamien tietojen mukaan puhdistettu vesi johdetaan Guadalentín-jokeen. Vettä analysoivat 
Murcian alueen terveysviranomaiset. 

YHTEENSÄ 1999–2003 (koheesiorahasto) ja 2000–2002 (EAKR) 178.151.137 € 145.762.965 €



CM\838949FI.doc 9/15 PE313.911v06-00

FI

7. Komission täydentävä vastaus, saatu 28. maaliskuuta 2006

"Edellisissä vastauksissaan komissio kertoi tärkeimmistä Espanjan kuningaskuntaa vastaan 
EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla toteuttamistaan toimista, joilla on pyritty 
takaamaan, että asiaan liittyviä yhteisön vesialan direktiivejä noudatetaan.

Kuten jo aiemmin on todettu, komissio on käynnistänyt Espanjaa vastaan 
rikkomusmenettelyn, koska tämä ei ole edelleenkään noudattanut velvoitettaan perustaa 
asianmukaisia jäteveden käsittelylaitoksia lukuisien espanjalaisten taajamien, joiden 
asukasvastineluku on suurempi kuin 15 000, jäteveden käsittelyä varten. Näissä taajamissa 
tulisi jo olla keräysjärjestelmät sekä esimerkiksi biologiset jälkikäsittelyjärjestelmät. 
Erityisesti 21. toukokuuta 1991 yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun neuvoston 
direktiivin 91/271/ETY 3 ja 4 artiklaa ei ole pantu täytäntöön asianmukaisesti.

Vuonna 2004 käynnistetty rikkomusmenettely koskee useita Segura-joen valuma-alueella 
sijaitsevia taajamia Murcian ja Alicanten alueella. Menettely on parhaillaan käynnissä. 
Komissio tarkastelee Espanjan viranomaisten lähettämiä tietoja ja tutkii, täyttävätkö taajamat, 
joiden asukasvastineluku on suurempi kuin 15 000, velvoitteensa Segura-joen valuma-alueen 
suhteen.

Mitä tulee erityisesti Segura-joen valuma-alueeseen, Espanjan viranomaiset ovat toimittaneet 
komissiolle Segura-joen altaan ympäristön elvyttämissuunnitelman, jota tullaan toteuttamaan 
Murcian ja Valencian autonomisilla alueilla. Suunnitelmaa toteutetaan parhaillaan kyseisillä 
alueilla. Lisäksi alueella on tarkoitus toteuttaa huomattavia, osin yhteisön rahoittamia 
investointeja. Lisätietoja rahoituksesta on tämän vastauksen liitteenä. Suunniteltujen 
toimenpiteiden vähittäinen toteuttaminen tulee epäilemättä edistämään Segura-joen valuma-
alueen puhdistumista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Espanjan viranomaiset ovat ryhtyneet myönteisiin 
toimenpiteisiin vetoomuksen aiheena olevan Segura-joen saasteongelman ratkaisemiseksi. 
Koska komissiolla on velvollisuus valvoa perussopimusten noudattamista, se tarkkailee 
kuitenkin myös jatkossa kansallisten viranomaisten toimia yhteisön ympäristölainsäädännön 
täytäntöön panemiseksi."
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Liite I 
Tietoja rahoituksesta

Espanjan viranomaiset toimittivat komissiolle 9. helmikuuta 2006 ajantasaisia tietoja EAKR:n 
ja koheesiorahaston puitteissa rahoitetuista Segura-joen valuma-alueen jätevedenpoistoa 
koskevista hankkeista, jotka ovat osa Segura-joen kattavaa jätevedenpoistosuunnitelmaa (Plan 
de Saneamiento Integral del Río Segura).
Suunnitelma koskee suoraan kolmea eri aluetta. Seuraavassa taulukossa esitetään tiivistetysti 
1.1.2000–31.12.2005 käynnistetyt hankkeet:

Alue Hankkeiden lkm Kokonaismäärä 
(tukikelpoiset 
kustannukset)

Castilla-La Mancha Ei vuosien 2000–2006 
toimenpideohjelman 
puitteissa rahoitettuja 
hankkeita.

0€

Comunidad Valenciana Kaksi koheesiorahaston 
puitteissa rahoitettua 
hanketta.

15.978.000€

Murcia 35 hanketta vuosien 2000–
2006 toimenpideohjelman 
puitteissa

46.866.291,88€

Liitteessä esitetään tehdyt työt, asianomaiset kunnat sekä yksittäiset summat hankkeittain.
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Liite II 
Tarkemmat tiedot alueittain ja hankkeittain
Alue Hanke Tukikelpoiset 

kustannukset (hanketta 
kohti)

Castilla-La Mancha Ei vuosien 2000–2006 
toimenpideohjelman 
puitteissa rahoitettuja 
hankkeita.

Comunidad Valenciana Koheesiorahastohanke

"Segura-joen vasemman 
rannan jätevedenpoisto: 
 1. vaihe (Albatera – San 

Isidro, Catral-Dolores, 
San-Fulgencio-Daya 
nueva-Daya vieja).

 2. vaihe (Callosa del 
Segura, Cox, Redován, 
Rafael y G r a n j a  de 
Rocamora.

1. vaiheen tukikelpoiset 
kustannukset:
9.140.000€

2. vaiheen tukikelpoiset 
kustannukset:
6.838.000€

Murcian alue Ciezan puhdistuslaitoksen 
laajentaminen.
San Felixin salaojaputki, 
lisätyöt
Blancan puhdistuslaitos, 
lisätyöt
Jätevedenkäsittelylaitos -
Pliego.
Jätevedenkäsittelylaitos, 
lisätyöt: Alcantarilla.
Jätevedenkäsittelylaitos, 
lisätyöt: Cehegin
Jätevedenkäsittelylaitos, 
poisjohtokanava: Fortuna.
Jätevedenkäsittelylaitos, 
poisjohtokanava: 
Santomera.
Jätevedenkäsittelylaitos: 
Fortuna.

Salaojitus: Villanueva ja 
Ullea.
Jätevedenkäsittelylaitos, 
lisätyöt: Abanilla
Salaojitus: Ojos ja Ricote.

Tukikelpoiset kustannukset
6.450.539€
Tukikelpoiset kustannukset
420.577,74€
Tukikelpoiset kustannukset
334.199,84€
Tukikelpoiset kustannukset
1.509.697,81€
Tukikelpoiset kustannukset
683.242,58€

Tukikelpoiset kustannukset
184.017,90€

Tukikelpoiset kustannukset
464.731,62€
Tukikelpoiset kustannukset
1.262.438,79€
Tukikelpoiset kustannukset
2.330.564,98€

Tukikelpoiset kustannukset
1.680.164,50€
Tukikelpoiset kustannukset
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Salaojaputket Alhama.

Pääsalaojaputki: lisätyöt: 
Murcia
Yleinen salaojaputki: 
Caravaca.

Salaojaputki Pedanías 
Caravaca
Salaojaputki: La 
Encarnación de Caravaca
Jätevedenkäsittelylaitos, 
lisätyöt: Abarán.
Jätevedenkäsittelylaitos, 
Librilla.
Jätevedenkäsittelylaitos, 
Moratalla.
Salaojaputki Abanilla-
keskus.

Jätevedenkäsittelylaitos: 
pumppaus ja kunnostus. La 
Ermita.
Yleinen salaojaputki: 
Librilla.

Poisjohtokanava: El Paretón 
de Totana.
Jätevedenkäsittelylaitos: 
lisätyöt. Alhama.
Jätevedenkäsittelylaitos: 
laajentaminen. Santomera.
Jätevedenkäsittelylaitos: 
lisätyöt. Molina de Segura.
Yleinen salaojaputki: 
Moratalla
Jätevedenkäsittelylaitos: 
Fortuna.
Jätevedenkäsittelylaitos: 
Ceuti.
Jätevedenkäsittelylaitos: 
Mula
Jäteveden lisäkäsittely: 
Clasparra.
Yleinen salaojaputki: 
Mahoya de Abanilla.

227.144,89€

Tukikelpoiset kustannukset
41.624,69€
Tukikelpoiset kustannukset
1.341.782,43€
Tukikelpoiset kustannukset
488.656,50€

Tukikelpoiset kustannukset
2.282.445,24€

Tukikelpoiset kustannukset:
4.360.198,08

Tukikelpoiset kustannukset
426.332,13€
Tukikelpoiset kustannukset
469.372,19€

Tukikelpoiset kustannukset
3.334.398,73€
Tukikelpoiset kustannukset
3.243.062,41€
Tukikelpoiset kustannukset
130.347,77€
Tukikelpoiset kustannukset
893.187,64€

Tukikelpoiset kustannukset
280.403,29€
Tukikelpoiset kustannukset
205.546,81€

Tukikelpoiset kustannukset
623.078,48€
Tukikelpoiset kustannukset
2.856.677,30€

Tukikelpoiset kustannukset
2.489.719,18€

Tukikelpoiset kustannukset
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Yleinen salaojaputki: 
lisätyöt. Beniel.
Yleinen salaojaputki: 
lisätyöt. Caravaca.

728.517,29€

Tukikelpoiset kustannukset
1.258.417,26€
Tukikelpoiset kustannukset
2.005.618,80€
Tukikelpoiset kustannukset
1.204.820,69€
Tukikelpoiset kustannukset
1.302.468,70€
Tukikelpoiset kustannukset
207.018,35€
Tukikelpoiset kustannukset
151.667,73€

Tukikelpoiset kustannukset
993.610,01€
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8. Komission täydentävä vastaus vetoomukseen nro 437/2001, saatu 
20. maaliskuuta 2009

"Segura-jokeen Murcian alueella päätyneet saasteet ovat peräisin useista eri lähteistä, 
pääasiassa maataloudesta ja yhdyskuntajätteistä. Huolimatta tapahtuneesta edistyksestä, kuten 
Segura-joen altaan ympäristön elvyttämissuunnitelman täytäntöön panemisesta, tämänhetkistä 
tilannetta ei voida vielä pitää tyydyttävänä. Sen vuoksi EY:n perustamissopimuksen 
226 artiklaan perustuvia oikeustoimia jatketaan yhä. 

Nämä toimet jakautuvat kahteen osaan: 

Maataloudesta peräisin olevaa saastumista tutkitaan vesien suojelemisesta maataloudesta 
peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 
91/676/ETY1 pohjalta. Komissio jatkaa toimiaan tilanteen korjaamiseksi.

Rikkomusmenettelyä 2002/2009 koskevat keskustelut Espanjan viranomaisten kanssa ovat 
käynnissä. Jos tilanne edellyttää jatkotoimenpiteitä, komissio ryhtyy toimiin mahdollisimman 
pian sen jälkeen, kun yhteydenotot ja keskustelut on saatu päätökseen sekä valvontaa ja 
pilaantumisalttiiden vyöhykkeiden osoittamista koskeva tilanteen arviointi on valmistunut. 
Tämän odotetaan tapahtuvan vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Yhdyskuntalähteistä peräisin olevaa saastumista seurataan puolestaan yhdyskuntajätevesien 
käsittelystä annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY2 perusteella.
 Espanjan viranomaisten rikkomusmenettelyjen 2002/2013 ja 2004/2031 yhteydessä 
toimittamien viimeisimpien tietojen perusteella komissio katsoo, että vaikka useissa Segura-
joen valuma-alueen (Murcian ja Alicanten alueet) taajamissa ei vieläkään ole riittävää 
yhdyskuntavesien käsittelyjärjestelmää, yksikään näistä taajamista ei kuulu Murcian 
alueeseen. 

Segura-joen pitkäaikaisen saasteongelman ratkaiseminen edellyttää edellä mainittujen kahden 
direktiivin tarkkaa noudattamista. Komissio jatkaa toimiaan, kunnes direktiivejä noudatetaan 
asianmukaisesti.

Komissio tiedottaa asian käsittelystä valiokunnalle."

9. Komission vastaus, saatu 10. marraskuuta 2010

Segura-jokeen Murcian alueella päätyneet saasteet ovat peräisin useista eri lähteistä, 
pääasiassa maataloudesta ja yhdyskuntajätteistä. Nyt tilanne on kohentunut ja komission 
useiden SEUT:n 258 artiklan mukaisten rikkomusmenettelyjen yhteydessä aiemmin 
toteuttamia oikeustoimia ei ole jatkettu.

Maataloudesta peräisin olevaa saastumista tutkittiin vesien suojelemisesta maataloudesta 
peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 

                                               
1 EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1–8.
2 EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40–52.
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91/676/ETY1 pohjalta. Ratkaisemattomat kysymykset tämän direktiivin täytäntöönpanosta, 
valvonnasta ja pilaantumisalttiiden vyöhykkeiden osoittamisesta on nyt ratkaistu. Tämän 
seurauksena Murcian alue ei enää ole mukana rikkomusmenettelyssä.
Toisekseen yhdyskuntalähteistä peräisin olevaa saastumista on seurattu läheisesti 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY2 perusteella. 
Komission toteuttama arviointi osoittaa, että yhdyskuntajätevesien käsittely Segura-joen 
valuma-alueella toteutetaan nyt neuvoston direktiivin 91/271/ETY asiaa koskevien säännösten 
mukaisesti. Joitakin ratkaisemattomia kysymyksiä, jotka liittyvät yhdyskuntajätevesien 
epäasianmukaiseen käsittelyyn joissakin Murcian alueen rannikkotaajamissa – mutta eivät 
kuitenkaan Segura-joen saastumiseen – käsitellään edelleen käynnissä olevassa 
rikkomusmenettelyssä.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen komissio katsoo, että Segura-joen valuma-alueeseen 
aiemmin liittyneet vakavat saastumisongelmat on käsitelty EU:n ympäristölainsäädäntöä 
asianmukaisesti soveltaen.

                                               
1 EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1–8
2 EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40–52


