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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 1393/2007, Silvia Leal Acevedo, Espanjan kansalainen, 
kunnostushankkeen mahdollisista haitallisista vaikutuksista suojeltuun 
alueeseen nimeltään ”Cuenca de los ríos Jarama y Henares” (Madrid)

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä arvostelee Sierra Norte de Madridin (Torremocha del Jarama, Madrid) 
kylän paikallisviranomaisten tukemaa kunnostushanketta, jolla olisi vakavia haitallisia 
vaikutuksia Rio Jaraman ja varsinkin yhteisön suojeleman ”Cuenca de los ríos Jarama y 
Henares” -nimisen alueen ekosysteemiin. Vetoomuksen esittäjän mukaan 
paikallisviranomaiset eivät ole varmistaneet riittävää tiedonsaantia. Vetoomuksen esittäjä 
katsoo hankkeen rikkovan EY-direktiivejä 2000/60, 2003/4 ja 2003/35.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 21. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä arvostelee Madridin alueella sijaitsevan Torremocha del Jarama -kylän 
kunnostushanketta, jota paikallisviranomaiset tukevat. Hänen mukaansa hankkeella olisi 
vakavia haitallisia vaikutuksia Río Jaraman, myös ”Cuencas de los ríos Jarama y Henares” 
-alueen, ekosysteemeihin. Kyseinen alue on hyväksytty luontotyyppidirektiivin eli 
direktiivin 92/43/ETY1 nojalla yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi. Vetoomuksen esittäjän 
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käsityksen mukaan hanke heikentää sisävesien laatua ja aiheuttaa tulvavaaran, mikä rikkoo 
vesipuitedirektiivin eli direktiivin 2000/60/EY1 säännöksiä.

Lisäksi vetoomuksen esittäjä toteaa, etteivät paikallisviranomaiset ole varmistaneet riittävää 
tiedonsaantia, minkä vuoksi he ovat rikkoneet direktiiviä 2003/4/ETY2. 

Komissio on tutkinut vetoomuksen esittäjän toimittamia tietoja ja panee merkille, että 
kunnostushankkeeseen kuuluu penkereiden ja joenuoman hoitotoimia, mikä mahdollistaa 
kalansuojelualueen perustamisen, rantakasvillisuuden palauttamisen ennalleen, mikä edistää 
rakenteiden uusiutumista ja parantaa metsän puulajikoostumusta, sekä tiedotuspisteiden 
rakentamisen virkistystarkoituksia varten.

Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaan kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka 
eivät liity suoranaisesti Natura 2000 -alueen käyttöön mutta jotka saattavat vaikuttaa tähän 
alueeseen merkittävästi, on arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat 
alueen suojelutavoitteisiin, ja niiden hyväksyminen edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä. 
Komissiolla on se käsitys, että vetoomuksen esittäjän esiin tuoma hanke saattaa liittyä 
joiltakin osiltaan suoraan Natura 2000 -alueen käyttöön. Siksi toimivaltaisten viranomaisten 
on ratkaistava, onko hanketta käsiteltävä alueen suojeluun tähtäävänä hankkeena, jolloin se ei 
kuuluisi luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan. Muutoin hanke voidaan 
toteuttaa sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset viranomaiset noudattavat täysin asiaan 
kuuluvia, direktiivin 6 artiklassa vahvistettuja velvollisuuksia ja varotoimenpiteitä 
varmistaakseen, ettei hanke vaikuta haitallisesti kohteen ekologiseen koskemattomuuteen. 

Vesipuitedirektiivissä 2000/60/EY 
 säädetään, että jäsenvaltioiden on saavutettava pääsääntöisesti vuoteen 2015 mennessä 

hyvä vedenlaatu (”hyvä tila”) kaikkien vesien osalta. Lisäksi direktiivissä kielletään 
periaatteessa veden tilan heikkeneminen vallitsevaan tilanteeseen verrattuna.

 säädetään, että jäsenvaltioiden on laadittava 22. joulukuuta 2009 mennessä tarvittavat 
suunnitelmat ja ohjelmat, jotka sisältävät toimenpiteitä edellä mainitun 
ympäristötavoitteen eli veden hyvän tilan saavuttamiseksi, niin että kaikilla kansalaisilla, 
sidosryhmillä ja kansalaisjärjestöillä on oikeus tulla kuulluiksi ja oikeus saada tutustua 
kaikkiin asiakirjoihin ja tietoihin.

 ei säädetä tulvavaaraan liittyvistä velvoitteista. Sen sijaan tulvadirektiivillä eli 
direktiivillä 2007/60/EY puututaan tulvariskin hallintaan ja varmistetaan kansalaisten, 
sidosryhmien, kansalaisjärjestöjen ja kuntien asianmukainen kuuleminen. Tämä direktiivi 
on siirrettävä osaksi kansallista lainsäädäntöä 26. marraskuuta 2009 mennessä. 

Direktiivissä 2003/4/EY ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta puolestaan säädetään, että 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että viranomaiset saattavat pyydettäessä saataville niiden 
omassa tai viranomaisia varten toisen hallussa olevaa ympäristötietoa ilman, että pyynnön 
esittäjän on perusteltava pyyntönsä. Tässä direktiivissä vahvistetaan tarkat määräajat: 
ympäristötiedot on asetettava saataville mahdollisimman pian tai viimeistään kuukauden 
kuluessa siitä, kun viranomainen on vastaanottanut pyynnön, tai kahden kuukauden kuluessa 
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pyynnön vastaanottamisesta, jos pyydetyn tiedon määrä on suuri tai tieto on monitahoista. 
Pyyntö saada ympäristötietoa voidaan evätä vain direktiivin 4 artiklan mukaisin perustein. 
Jokaisella pyynnön esittäjällä, joka katsoo, että hänen esittämänsä tietopyyntö on jätetty 
huomiotta tai perusteettomasti evätty kokonaan tai osittain tai että siihen on vastattu 
riittämättömästi, on mahdollisuus 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiseen uudelleentarkasteluun.

Siispä komissio kehottaa vetoomuksen esittäjää hyödyntämään täysin direktiivin 2003/4/EY 
tarjoamia mahdollisuuksia saada ympäristötietoa ja turvautumaan tarvittaessa myös 
uudelleentarkasteluun.

Komissio on tutkinut vetoomuksen esittäjän esiin tuomat asiat ja katsoo saatavilla olevien 
tietojen perusteella, ettei tässä tapauksessa mikään osoita, että yhteisön lainsäädäntöä olisi 
rikottu. 
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