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Teema: Petitsioon nr 0338/2010, mille on esitanud Hispaania kodanik T. F. T. 
ühenduse Plataforma por la Defensa de los Valles Verdes nimel 
veehaarderajatiste ja puurkaevude süvistamise kohta Sierra de Cazorla 
looduspargis Jaénis, Segura y las Villases 

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitajad väljendavad muret ebasoodsa mõju kohta põhjaveele Sierra de Cazorla 
looduspargis. Mõju tuleneb puurkaevude süvistamisest erasektori suuremahulise tulundusliku 
niisutusprojekti raames Beas del Segura niisutusühenduse kavandatud 654 hektari suuruse 
oliivisalu jaoks. Puurkaevud süvistatakse kohas, mille Andaluusia valitsus määras 1986. aastal 
kaitsealuseks looduspargiks ja UNESCO biosfäärikaitsealaks. Petitsiooni esitajad väidavad, et 
rikutakse ühenduse õigusakte, sh elupaikade direktiivi (asukoht on SCI ES 0000035, mis 
kuulub Natura 2000 võrgustikku) ja direktiivi 79/409/EMÜ (sest piirkond on linnukaitseala), 
samuti riiklikke õigusakte, sh Guadalquiviri veekasutuskava ja Sierra de Cazorla looduspargi 
halduskava.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 1. juulil 2010. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra 
artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 13. jaanuaril 2011

Petitsioon puudutab 645 ha niisutusprojekti heakskiitmist Jaéni provintsis, kus vett võetakse 
Sierras de Cazorla, Segura y las Villase looduspargist. Petitsiooni esitajate sõnul ei ole 
nõuetekohaselt hinnatud veehaarde mõju Natura 2000 alaks loetud looduspargi 
hüdroressurssidele. Samuti ei ole nõuetekohaselt hinnatud muude, rajatise piiridele 
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paigaldatavate lisarajatiste (elektriliin) mõju. Petitsiooni esitajad väidavad, et ei ole järgitud 
järgmisi keskkonnaalaseid Euroopa õigusakte: elupaikade direktiiv 92/43/EMÜ1, 
linnudirektiiv 2009/147/EÜ2 ja veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ3. 

Elupaikade direktiivi sätete järgi on ala ES0000035, Sierras de Cazorla Segura y las Villas 
nimetatud ühenduse tähtsusega alaks ning linnudirektiivi sätete alusel erikaitsealaks. 
Elupaikade direktiiviga (artikli 6 lõiked 3 ja 4) nõutakse, et hinnata tuleb kõiki projekte, millel 
on tõenäoliselt negatiivne mõju sellistele aladele. Hindamise tulemuste põhjal annavad 
pädevad asutused kavale loa alles siis, kui nad on kindlaks teinud, et see ei avalda ala 
terviklikkusele negatiivset mõju. Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõike 4 sätted 
kujutavad endast teatud erandirežiimi vormi, millega sätestatakse negatiivset mõju avaldavale 
kavale või projektile loa andmise tingimused.

Olemasoleva teabe põhjal näitab selle projekti keskkonnamõju hindamise aruanne, et ei ole 
asjakohaselt hinnatud selle mõju ökoloogilistele väärtustele, mille alusel ala kaitsealuseks 
määrati.

Järeldused

Seetõttu võtab Euroopa Komisjon ühendust Hispaania ametiasutustega, et hinnata, kas 
elupaikade direktiivi ja veepoliitika raamdirektiivi sätteid on järgitud või mitte.

4. Euroopa Komisjoni vastus (läbivaatamine), mis saadi 6. septembril 2011

Euroopa Komisjon palus Hispaania ametiasutustelt üksikasjalikku teavet veeressurssidele 
veehaarde avaldatava mõju hindamise ja lisarajatiste (mis ehitatakse rajatise piiridele 
elektriliinina) mõju kohta.

Hispaanialt saadud vastuse uurimine tekitas aga uusi küsimusi ja vajaduse lisateabe järele 
teostatud hindamise vastavuse kohta elupaikade direktiivi sätetele.

Seejärel taotles Euroopa Komisjon Hispaania ametiasutustelt üksikasjalikku lisateavet. 

5. Euroopa Komisjoni vastus (II läbivaatamine), mis saadi 27. jaanuaril 2012

Euroopa Komisjon palus Hispaania ametiasutustelt kaks korda üksikasjalikku teavet ühenduse 
tähtsusega ala (SCI) ja erikaitseala (SPA) ES0000035, Sierras de Cazorla Segura y las Villase 
veeressurssidele veehaarde avaldatava mõju hindamise kohta. Saadud teave ei vastanud 
direktiivi 92/43/EMÜ4 (elupaikade direktiiv) sätete teatud punktidele ja Euroopa Komisjon on 
veel kord palunud Hispaania ametiasutustelt vastuseid.

                                               
1 EÜT L 206, 22.7.1992.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ, 30. november 2009, loodusliku linnustiku kaitse kohta. 
ELT L 20, 26.1.2010, lk 7.
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, 23. oktoober 2000, millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik. EÜT L 327, 22.12.2000.
4 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku 
kaitse kohta. EÜT L 206, 22.7.1992.
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Projekti suhtes on keskkonnamõju hindamise direktiivi1 alusel kohaldatud keskkonnamõju 
hindamise menetlust. Euroopa Komisjoni talitused on uurinud petitsiooni esitajalt saadud 
lisateavet selles küsimuses ja palus selle kohta selgitusi Hispaania ametiasutustelt.

Hispaania ametiasutuste esitatud teave tõestab, et eeldatavasti ei halvene põhjaveekihi 
seisund. Guadalquiviri valgala ameti planeerimisasutuse kõige asjakohasemas aruandes 
märgitakse, et kolmest puurkaevust kaevandatav lubatud kogus (450 000 m3 aastas) on väga 
väike võrreldes olemasoleva ressursiga (70 Hm3 aastas). Kaevandatava vee kogus on 
hinnanguliselt 22,7 Hm3 aastas. Piirkonna keskkonnaministri esitatud teabe kohaselt jälgitakse 
hüdroressursse Hispaania geoloogia- ja kaevandamisinstituudi soovituste kohaselt.

Seoses ELi keskkonnavastutuse õiguse väidetava rikkumisega2 võib keskkonnavastutuse 
direktiivi artikli 12 kohaselt füüsiline või juriidiline isik, kellel on piisav huvi 
keskkonnakahjustustega seotud keskkonnaalaste otsuste tegemise vastu (sh valitsusvälised 
organisatsioonid, mis töötavad keskkonnakaitse valdkonnas ja täidavad õigusaktide nõudeid), 
esitada pädevale asutusele3 kõik tähelepanekud, mis on seotud talle teadaoleva 
keskkonnakahjustuse või sellise kahjustuse otsese ohuga, ning võib paluda pädeval asutusel 
võtta selle direktiivi alusel meetmeid.

Lisaks märgitakse antud direktiivis, et selle, mis on piisav huvi ja õiguse rikkumine, 
määratlevad liikmesriigid.

Meetmete võtmise nõue hõlmab kogu asjakohast teavet ja kõiki kõnealuse 
keskkonnakahjustuse kohta esitatud tähelepanekuid toetavaid andmeid, mis näitavad veenvalt, 
et keskkonnakahjustus on olemas. Pädev asutus võib selliseid märkusi ja meetmete võtmise 
nõudeid kaaluda ning anda asjaomasele ettevõtjale võimaluse teha teatavaks oma seisukohad 
meetmete võtmise nõude ja kaasnevate tähelepanekute kohta. Pädev asutus peab seejärel 
teatama asjaomastele isikutele oma otsusest nõue rahuldada või sellest keelduda ning selle 
põhjustest.
Tasub märkida, et direktiivi artikli 13 alusel on asjaomastel isikutel juurdepääs kohtule või 
muule sõltumatule ja erapooletule riigiasutusele, kellel on pädevus uurida direktiivi kohaste 
pädeva asutuse otsuste, tegude või tegematajätmiste sisulist õiguspärasust. Seejuures ei piirata 
riigisiseste õigusaktide selliste sätete kohaldamist, mis reguleerivad õiguskaitse tagamist, 
samuti mitte nende sätete kohaldamist, mis nõuavad enne õiguslike meetmete rakendamist 
kõigi halduslike läbivaatusmenetluste ärakasutamist.

Petitsiooni esitajalt 2011. aasta septembris saadud lisateave aga ei põhjenda, kuidas ta on 
kasutanud direktiivis 2004/35/EÜ selleks ette nähtud mehhanisme. Sellises olukorras ei saa 
Euroopa Komisjon edasi käsitleda tema nõuet seoses keskkonnavastutuse direktiivi väidetava 
rikkumisega. 

                                               
1 Direktiiv 85/337/EMÜ (EÜT L 175, 5.7.1985), mida on muudetud direktiiviga 97/11/EÜ (EÜT L 073, 
14.3.1997), direktiiviga 2003/35/EÜ (ELT L 156, 25.6.2003) ja direktiiviga 2009/31/EÜ (ELT L 140, 5.6.2009).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/35/EÜ, 21.aprill 2004, keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta. Euroopa Ühenduste Teataja L 143, 30.4.2004, lk 
0056–0075.
3 Direktiivi 2004/35/EÜ artikli 11 lõike 1 alusel määravad liikmesriigid „pädeva(d) asutuse(d), kes vastutab 
(vastutavad) käesolevas direktiivis ettenähtud kohustuste täitmise eest”.
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6. Euroopa Komisjoni vastus (läbivaatamine), mis saadi 30. mail 2012

Kolmel korral on pädevatelt asutustelt palutud teavet seoses võimaliku mõju hindamisega, 
mida projekt võib põhjustada ühenduse tähtsusega alal (SCI) ja erikaitsealal (SPA) 
ES0000035, Sierras de Cazorla Segura y las Villas, ning seoses veehaarde mõju 
tuvastamisega SCI põhjaveekihtidele. 

Hispaania ametiasutuste antud vastused ei selgitanud olemasolevaid probleeme seoses 
Natura 2000 võrgustikule projekti avaldatava negatiivse mõju nõuetekohase hindamise 
puudumisega. Lisaks näib Hispaania ametiasutuste esitatud teave kinnitavat, et veehaare on 
SCI-d ja SPA-d juba negatiivselt mõjutanud. Euroopa Komisjon on endiselt mures 
keskkonnamõju hindamise aruande nõuete pärast, mida ei ole võib-olla nõuetekohaselt 
rakendatud ega seiratud. 

Seetõttu kaalub Euroopa Komisjon rikkumismenetluse alustamist projekti mõju kohta Natura 
2000 võrgustikule.

7. Euroopa Komisjoni vastus (IV läbivaatamine), mis saadi 30. aprillil 2013

21. märtsil 2013. aastal otsustas Euroopa Komisjon Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 258 alusel saata Hispaaniale märgukirja1 seoses niisutusprojekti heakskiitmise ja 
elluviimisega Beas de Segura ja Arroyo de Ojanco (Hispaania, Andaluusia, Jaéni provints) 
omavalitsusüksustes, kus vett võetakse Natura 2000 alalt Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas.

Euroopa Komisjoni sõnul ei toimunud viidatud niisutusprojekti mõju kohta põhjavee 
ressurssidele ning Natura 2000 ala looduslikele elupaikadele ja liikidele (enne heakskiitmist) 
asjakohast hindamist. 

See tähendaks põhikohustuste rikkumist keskkonnamõju hindamise direktiivi2 ja elupaikade 
direktiivi3 alusel.

8. Euroopa Komisjoni vastus (V läbivaatamine), mis saadi 29. novembril 2013

30. septembril 2013. aastal saatis Euroopa Komisjon Hispaaniale Euroopa Liidu toimimise
lepingu artikli 258 alusel põhjendatud arvamuse, milles ta kirjeldas oma seisukohta rikkumise 

                                               
1 Märgukiri on kohtueelse menetluse esimene etapp, kus Euroopa Komisjon palub liikmesriigil esitada kindlal 
ajavahemikul oma tähelepanekud tuvastatud probleemi kohta seoses ELi õiguse kohaldamisega.

2 Artikkel 3; artikli 5 lõiked 1 ja 3 ning nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiivi 85/337/EMÜ (teatavate riiklike 
ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta) lisa IV, mida on muudetud direktiividega 97/11/EÜ ja 
2003/35/EÜ.

3 Artikli 6 lõiked 2 ja 3 ning nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) artikkel 7.
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ja Hispaania ametiasutuste poolsete vajalike meetmete suhtes, et tagada asjakohaste 
kohustuste täitmine keskkonnamõju hindamise direktiivi1 ja elupaikade direktiivi2 alusel.

Oma põhjendatud arvamuses leidis Euroopa Komisjon, et Jaéni provintsi niisutusprojekti 
heakskiitmisega ei ole Hispaania ametiasutused täitnud ülalnimetatud direktiivide alusel oma 
põhikohustusi, sest ei ole nõuetekohaselt hinnanud projekti võimalikku mõju põhjaveele ja 
kõnealustele Natura 2000 aladele, arvestades nende kaitsealaseid eesmärke, ega võtnud 
asjakohaseid meetmeid, et vältida elupaikade halvenemist ja nende liikide häirimist, mille 
tõttu on alad võetud kaitse alla.

Hispaania ametiasutustel on oma tähelepanekute esitamiseks Euroopa Komisjonile aega 
30. novembrini 2013.

9. Euroopa Komisjoni vastus (VI läbivaatamine), mis saadi 28. veebruaril 2014

Oma 30. septembri 2013. aasta põhjendatud arvamuses teatas Hispaania Euroopa Komisjonile 
veekontsessioonide läbivaatamise protsessi alustamisest. Menetluse tulemusel võidakse 
sulgeda loodusala kolm puurkaevu. Seni on veevõtt keelatud.

Euroopa Komisjon jälgib hoolikalt läbivaatamismenetluse tulemusi.

10. Euroopa Komisjoni vastus (VII läbivaatamine), mis saadi 28. veebruaril 2015

Seoses Euroopa Komisjoni tõstatatud probleemidega Hispaaniale 2013. aasta septembris 
saadetud põhjendatud arvamuses, teatasid riigiasutused, et arvestades, et volitatud veevõtmist 
ei saa pidada jätkusuutlikuks, ei tohi veevõtmist enam toimuda.

Seetõttu esitas projektiarendaja uue loataotluse. Pärast uurimist otsustasid ametiasutused, et 
taotlus hõlmas eelmise veekontsessiooni tingimuste põhjalikku läbivaatamist. Arvestades 
muudatuste olemust, ei saa endist luba muuta.

Nendel alustel teatasid ametiasutused projektiarendajale, et enne arendusloa andmist tuleb uue 
veekontsessiooni taotluse kohta läbi viia täiesti uus keskkonnamõju hindamise menetlus.

Selle menetluse kestel peab arendaja esitama teabe keskkonnamõju kohta ning 
keskkonnaasutusi ja avalikkust tuleb teavitada ja nendega konsulteerida. Ainult siis, pärast 
konsultatsioonitulemuste kaalumist, saab pädev asutus langetada otsuse. Otsus tehakse 
seejärel avalikuks ja selle võib kohtus edasi kaevata.

Järeldus

Nendel alustel ei kavatse Euroopa Komisjon seda uurimist jätkata.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/92/EL, 13. detsember 2011, teatavate riiklike ja eraprojektide 
keskkonnamõju hindamise kohta (kodifitseeritud tekst).

2 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku 
kaitse kohta.


