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Syfte 

 

Syftet med denna undersökningsresa till Spanien var att på plats träffa framställarna bakom 

framställningarna nr 0938/2012 och 0834/2012 och att upprätta en dialog med de nationella 

myndigheterna för att få en bättre insikt i de olika aspekterna rörande påstådda överträdelser 

av EU-lagstiftningen, särskilt ramdirektivet för vatten (Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område), i floderna Ebros och Tajos avrinningsdistrikt.  

 

Besöket i Ebrodeltat den 8 februari 

 

Den 8 februari anlände delegationen till Mirador Migjorn i Tarragona för att träffa 

framställarna från Plataforma en Defensa de l’Ebre (framställning nr 0938/2012) och besöka 

Ebrodeltat.  

 

Dagen inleddes med ett kort inledande föredrag av Carles Martin och Albert Rovira (forskare 

från IRTA) och Toni Munne (Agencia Catalana del Aigua) från Mirador, vilka berättade om 

situationen i deltat och om hur regressionen påverkar saltnivåerna och de fågel- och 

skaldjursarter som lever naturligt i området. Därefter åkte delegationen till L’ Encanyisada, 

där ett rundabordssamtal med framställarna genomfördes. 

 

I Mirador förklarade experterna att området, som till största delen är skyddat enligt 

Natura 2000, hade fått Life+-bidrag av EU-kommissionen för Delta Lagoon-projektet för 

återställande av livsmiljöer och förvaltning av två kustlaguner i Ebrodeltat: L’Alfacada och 

La Tancada. Projektet genomfördes mellan 2010 och slutet av 2014 och man hade fått 

1,5 miljoner euro av EU-medel för att skydda ekosystem med en rik biologisk mångfald som 

nu är hotade, särskilt på grund av tillämpningen av planen för den andra förvaltningscykeln 

för Ebros avrinningsdistrikt. 

 

Besöket hos pilotprojektet med mildrande åtgärder och anpassningsåtgärder för att motverka 

klimatförändringar i Ebrodeltat blev inte av på grund av tidsbrist.  

 

Matilde Font, framställaren från Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), förklarade att 

framställning nr 0938/2012 lämnades in till Europaparlamentet i juli 2012, eftersom spanska 

regeringen då publicerade förslaget till den första förvaltningsplanen för Ebros 

avrinningsdistrikt 2010–2015. Denna plan skulle ha godkänts 2009 och har nu ersatts av 

planen för den andra planeringscykeln 2015–2021. Framställningen har debatterats vid tre 

tillfällen i Europaparlamentet, och behandlingen av den är fortfarande inte avslutad.   

 

Enligt framställaren gäller problemställningarna i framställningen även för den ”nya” planen 

för den andra cykeln. I den nya förvaltningsplan för Ebros avrinningsdistrikt som regeringen 

lade fram i januari 2016 presenteras inga väsentliga ändringar jämfört med den föregående 

planen, allra minst i de delar som handlar om planens inverkan på Ebrodeltat.   

Framställaren hävdar att rapporten om genomförandet av ramdirektivet för vatten, som 

publicerades av kommissionen i mars 2015 och där man utvärderar Spaniens 

vattenförvaltningsplaner, därmed även förvaltningsplanen för Ebros avrinningsdistrikt, 

innehåller ett stort antal rekommendationer som inte följts av den spanska regeringen i planen 

för den andra cykeln. I den nya planen är uppfyllandet av kommissionens mål därför inte 
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garanterat och inte heller vattenförekomsternas goda ekologiska skick, som måste uppnås 

enligt ramdirektivet för vatten (vattendirektivet). 

 

David Howell från SEO Bird Life berättade att Ebrodeltat är en naturmiljö av strategisk 

betydelse för flyttfåglar på deras resa mellan Europa och Afrika. Det mesta av deltat är en 

naturpark, skyddad enligt habitat- och fågeldirektiven, ett Ramsar-område och ett 

biosfärområde enligt Unesco. I den nya förvaltningsplanen för Ebros avrinningsdistrikt 2015–

2021 garanteras inte bevarandet av Ebrodeltats naturliga arter. Den andra cykeln (2015–2021) 

har i hans mening inte förbättrat situationen.  

 

Enligt Susanna Abella från PDE har förvaltningsplanen för avrinningsdistriktet utformats 

enligt kriterierna för hur tillstånd för vattenanvändning beviljas, vilket inte är i linje med 

miljönormerna i vattendirektivet. Cirka 85 procent av budgeten som avsatts för 

genomförandet av planen ska läggas på åtgärder och projekt som rör täckande av 

vattenbehoven och då främst uppförandet av stora vattenanläggningar, dammar och 

bevattningskanaler. De flesta av dessa åtgärder skulle leda till en försämring av 

vattenförekomsterna. I förvaltningsplanen för Ebros avrinningsdistrikt förutses en enorm 

ökning av vattenförbrukningen, vilket innebär lägre vattenföring i floden. Den i dag 

bevattnade delen av avrinningsdistriktet (965 000 hektar) kommer att öka till en total areal på 

1 410 000 hektar (en ökning med 46 procent). I den nya förvaltningsplanen ingår i själva 

verket 56 nya vattenanläggningar (dammar och liknande projekt), vilka tillsammans skulle 

innebära magasinering av över 2 000 hm3/år utöver dagens kapacitet på 7 580 hm3. 

 

Enligt Carles Ibañez från IRTA uppskattas den genomsnittliga vattenföringen i Ebro till 

cirka 13 900 hm3/år. Vattenanvändningsbehoven som skulle uppstå vid en hypotetisk 

utökning till1 410 000 hektar bevattningsareal i avrinningsdistriktet beräknas innebära 

ytterligare upp till 10 700 hm3/år (cirka 77 procent av Ebros genomsnittliga naturliga 

vattenföring). Om dessa nya bevattningsprojekt genomförs skulle vattenstressen öka, vilket 

skulle påverka skyddade våtmarker och särskilt Ebrodeltat, flodmynningen och Ebros marina 

ekosystem. 

 

I förvaltningsplanen för Ebros avrinningsdistrikt fastställs enligt Carles Ibañez det 

miljöanpassade flöde som behövs för att skydda Ebrodeltat till 3 010 hm3/år (motsvarande 

21 procent av den uppskattade naturliga vattenföringen). Framställarna och experterna anser 

dock detta vara långt ifrån tillräckligt. Den siffra som myndigheterna uppger för den 

miljöanpassade flödesregimen i den sista delen av floden är det flöde som återstår efter att alla 

nuvarande och framtida behov från Ebro har uppfyllts. I den nya förvaltningsplanen 

framläggs inga belägg för att den föreslagna miljöanpassade flödesregimen inte skulle 

försämra ekosystemen i Ebrodeltats vatten. Försiktighetsprincipen bör tillämpas så att man 

fastställer en flödesregim som säkerställer att detta strategiska naturområde vid Medelhavet 

skyddas. Den sista flodsträckan, nedre Ebro, är en flodmynning som kräver lämplig 

miljöanpassad flödesregim. Detta tas det inte hänsyn till i beräkningarna i förvaltningsplanen. 

I flödesregimen för denna del av floden bör hänsyn tas till risken för saltvatteninträngning i 

grundvattnet. Långvarig saltvatteninträngning skulle göra livsmiljön mindre lämplig för 

inhemska arter med låg toleransnivå för salinitet och medföra att algblomning sker allt oftare 

och att den blir intensivare. Det skulle påverka nedre Ebros vattenförekomster negativt. Ebros 

strömningsdynamik har dessutom stor inverkan på marina ekosystem längs med kusten. 

Därför bör man i fastställandet av den miljöanpassade flödesregimen ta hänsyn till hur 

inströmning av sötvatten skulle påverka produktiviteten i dessa marina ekosystem. I den 
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befintliga flödesregimen fastställs heller ingen tillräcklig flödesregim för översvämningar, 

vilket är av yttersta vikt för att man ska kunna få ned det sediment som i dag hålls kvar av 

dammarna uppströms. 

 

Ibañez förklarade att bedömningen av vattenförekomsternas ekologiska tillstånd är en viktig 

beståndsdel i vattendirektivet, eftersom myndigheterna i denna bedömning i detalj kan 

komma fram till en specifik diagnos och sätta upp specifika mål för att uppnå ett bra 

miljötillstånd. Framställarna hävdar att förvaltningsplanen för Ebros avrinningsdistrikt är 

bristfällig när det gäller utvärderingen av vattenförekomsternas status. För vissa delar av 

avrinningsdistriktet har inga referenstillstånd fastställts, och planen innehåller ingen 

fungerande metod för hur Ebrodeltats ekologiska tillstånd ska utvärderas för att EU:s 

kvalitetskrav ska uppfyllas. Utan en tydlig definition av vattenförekomsternas befintliga 

ekologiska tillstånd går det inte att utvärdera konsekvenserna av de åtgärder som planeras. 

Informationen från myndigheterna med ansvar för Ebrofloden och behöriga spanska 

ministerier ger, enligt framställaren, en missvisande bild av Ebros avrinningsdistrikts 

nuvarande ekologiska tillstånd. Dessa myndigheter hävdar till och med att 70 procent av 

avrinningsdistriktets vattenförekomster är i gott ekologiskt skick och sätter upp miljömålet att 

nå 75 procent. Denna analys ger en grovt överskattad bild av situationen med tanke på att 

35 procent av vattenförekomsterna inte ens ingår i bedömningen. Enligt framställaren skulle 

en mer rättvisande siffra för vattenförekomsterna i gott ekologiskt skick vara 42 procent. Till 

sist innehåller förvaltningsplanen heller inga kompletterande utredningar om Natura 2000-

områdena. Ur miljösynpunkt är Ebrodeltat ytterst viktigt eftersom det här finns väldigt många 

olika livsmiljöer och ett väldigt rikt djurliv på en relativt liten yta (330 km2). Deltat är även 

viktigt som strategisk plats på flyttfåglarnas väg mellan nord och syd. Området är även 

nämnvärt för sitt fågelliv och sin halofila flora. Många av livsmiljöerna och arterna i deltat är 

sällsynta i Europa och Medelhavsområdet, vilket innebär att det viktigt att bevara dem för den 

biologiska mångfaldens skull. De flesta av dessa livsmiljöer och arter är extremt beroende av 

vattnet och sedimenten som Ebro för med sig till deltat. 

 

Ibañez konstaterade avslutningsvis att förvaltningsplanen för Ebros avrinningsdistrikt inte 

innehåller några utvärderingar av hur de miljömässigt värdefulla områdena, och arterna som 

bor här, skulle påverkas om de bevattnade områden uppströms skulle öka med 445 000 hektar 

(med medföljande föroreningar av gödningsmedel och andra kemiska ämnen) och om 

sedimentmängden i deltat skulle minska eftersom sedimenten hålls kvar bakom dammar 

längre upp i floden. I dag når små mängder sediment deltat. Sedan uppförandet av stora 

vattenreservoarer och ökningen av bevattningsarealen på 1960-talet har deltats landareal 

minskat betydligt (på grund av sättning och regression), särskilt i de kustområden som ingår i 

Natura 2000-nätverket, vilket har lett till att livsmiljöer och djurarter har försvunnit. I dag är 

regressionen på tio meter per år. En minskning av flodens vattenföring och näringsämnes- och 

sedimenttransporten skulle minska den biologiska produktiviteten i Ebrodeltat och de 

närliggande kustområdena. En minskad tillrinning av sötvatten skulle leda till förändringar i 

växtsamhällena i deltat och i översvämningsregimerna, och fågellivets överlevnad är helt 

beroende av dessa faktorer. Den minskade mängden sediment och den stigande havsnivån 

skulle leda till att viktiga häckningsområden försvinner. 

 

Enligt fiskarna Joan Balague och Ramon Carles märks Ebros effekt på fisket tydligt, till 

exempel vad gäller ansjovisfångsten i Tarragonaområdet: Varje kubikmeter vatten per sekund 

som Ebro transporterar till havet motsvarar 200 kg ansjovis i följande års fångst. Det är 

uppenbart att det är viktigt att hålla Medelhavets stora floder i gott skick för att näringsämnen 
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ska transporteras till havet, och det är även avgörande för näringskedjan i Medelhavet. 

Sötvattnet från floden ”gödslar” havet utanför med de näringsämnen som den för med sig och 

ger upphov till en extremt produktiv blandning av salt- och sötvatten. Fytoplankton är längst 

ned i näringskedjan i akvatiska ekosystem. Många studier har visat på ett tydligt samband 

mellan fångsterna av fisk och skaldjur (sardiner, ansjovis, hummer, räkor och andra skaldjur) 

och utflödet från Ebrofloden. Vattenföringen som föreslås i förvaltningsplanen innebär inte 

endast en drastisk minskning utan man ignorerar även de naturliga vattenföringscyklerna. 

 

År 2011–2012 såg man den lägsta vattenföringsnivån någonsin i Ebro: 4 000 hm3/år. 

Musselproduktionen krympte till 2 500 ton/år, och den genomsnittliga kvaliteten sjönk till 

180 g g/kg. 

Året därpå, 2013–2014 (början av fuktcykeln) var flödet över 16 000 hm3/år och 

musselproduktionen ökade till 4 000 ton/år, och kvaliteten steg till 240 g. 

Flodvatten som rinner ut i havet gör alltså stor nytta. Det skapar på ett naturligt sätt 

produktivitet i marina ekosystem. 

 

Enligt risbonden Jordi Prat är ris den enda gröda som kan odlas i den största delen av deltat. 

På grund av markens naturliga salthalt som den får från havet måste fälten översvämmas med 

sötvatten för att salthalten ska hållas under kontroll. På våren översvämmas fälten, och ris 

planteras. Sex månader senare är det dags för skörd.  

Efter skörden vänds jorden på risfälten och översvämmas, vilket gör att de blir en strategisk 

fristad för fåglar. Ett stort antal olika fågelarter lever och livnär sig på risfälten. Denna gröda 

är alltså väsentlig om man vill bevara områdets ornitologiska betydelse. 

Risfälten fungerar även som ett akvatiskt ekosystem med stor biologisk mångfald.  

I deltat finns ett bevattningssystem. Genom det distribueras vatten (från Ebro), som även för 

med sig en liten mängd sediment som sprids över deltat. Det är det enda sättet att få ut en del 

av sedimenten över fälten i deltat och minska effekterna av sättning och regression. Om 

vattenföringen minskas, och man bygger nya vattenreservoarer, kommer mängden vatten som 

når ned till deltat att minska och salthalten därmed öka. Om mindre sedimentmängder når 

deltat kommer den naturliga landsänkningen att bli större. 

  

Efter rundabordssamtalet fanns parlamentsledamöterna Tatjana Ždanoka, Bodil Valero, 

Kostadinka Kuneva, Rosa Estaràs Ferragut, Javi Lopez, Ernest Urtasun och Pál Csáky 

tillgängliga för en frågestund. 

 

Madrid den 9 februari – Möte med myndigheterna Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, Confederacion hydrografica del Tajo, Confederacion hydrografica del 

Ebro och DGA (generaldirektoratet för vatten)  

 

 

Csáky, chefen för delegationen, tackade och betonade besökets konstruktiva anda och 

delegationens vilja att få bättre förståelse för vattenförvaltningen i Spanien och påminde 

slutligen om de två framställningar om Tajo och Ebro som lämnats in till utskottet för 

framställningar. Han förklarade även att delegationen kommer att fatta beslut om lämpliga 

rekommendationer utifrån dagens diskussioner, liksom utifrån föregående dags besök i 

Ebrodeltat och nästföljande dags besök i Tajos avrinningsdistrikt.  

 

Liana Ardiles, generaldirektör för vattenmyndigheten, berättade kort om Spaniens 

vattenplaneringsarbete och betonade följande aspekter: 
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– Den första planeringscykeln har i stort sett gått över i den andra cykeln. De nya planerna 

innehåller ett betydande antal förbättringar. Den andra planen godkändes av Spaniens 

regering i januari 2016. I den ligger fokus på förbättringarna i den andra cykeln: Man har 

anpassat planen till kraven i vattendirektivet och införlivat alla rekommendationer från EU-

kommissionen. Hon förklarade att planeringscykeln är ett hela tiden pågående 

förbättringsarbete. 

– Hon betonade de särskilda förhållandena för vattenförvaltning i Spanien, där man ofta 

drabbas av både extrem torka och extrema översvämningar, samt hur vatten påverkar den 

ekonomiska utvecklingen i Spanien eftersom vatten är en avgörande faktor i 

Medelhavsklimatet. Enligt henne görs ingen avvägning mellan efterfrågan och miljömål i 

andra EU-planer eftersom det inte finns samma problem med vattenbrist och oregelbunden 

vattenförsörjning som man har i Spanien. 

– Hon förklarade att myndigheterna under de senaste åren i stor utsträckning bjudit in 

vattenanvändarna att delta i planeringen för den första och andra cykeln. Arton månaders 

offentlig information fanns tillgänglig, och alla intressenter har fått komma till tals. Alla 

vattenplaner, även de för Ebro och Tajo, stöddes av 80 procent av alla regioner och 

vattenanvändare. Alla vattenanvändare röstade för planerna. 

– Hon sig vara medveten om att det funnits juridiska problem och rättsliga tvister men 

förklarade att av de 40 rättstvisterna angående den första planeringscykeln har 20 avgjorts till 

de nationella myndigheternas fördel (i synnerhet hänvisar hon till det senaste beslutet från 

högsta domstolen angående den första cykeln för Ebro, där domstolen inte hade någon 

invändning mot förvaltningsplanen och särskilt inte mot upprättandet av en miljöanpassad 

flödesregim). 

 

Sedan gick ordet till Victor Arqued, vice generaldirektör för vattenplanering och hållbar 

vattenanvändning, som påpekade följande: 

– Spanien har haft vattenplaner sedan före vattendirektivet, men målsättningarna i dem var 

inte likadana som de i direktivet. I de vattenplanerna var målsättningarna formulerade utifrån 

socioekonomiska behov och angav hur vattenresurserna skulle fördelas (eftersom tillgången 

på vatten skiljer sig väldigt mycket mellan olika delar av Spanien). I och med vattendirektivet 

ändrades vattenförvaltningen i Spanien, och efter att direktivet publicerats beslutade 

myndigheterna att hänsyn skulle tas till både vattenförsörjningsbehoven och till miljöskyddet. 

– Man stötte på stora problem i utarbetandet av planen för den första cykeln på grund av 

svårigheterna med fördelningen av vattenresurserna i landet (eftersom det råder vattenbrist i 

Spanien). I planen för den andra cykeln har man försökt rätta till problemen som man stötte 

på i den första cykeln. Myndigheterna arbetade tillsammans med EU i denna fråga, och de 

nya planerna uppfyller EU:s krav. Det är ett pågående förbättringsarbete, och många av 

rekommendationerna kommer även att leda till förbättringar i den tredje cykeln. 

– Några specifika aspekter som förbättrats i den andra cykeln (godkända i tid): 

 Miljöanpassade flödesregimer fastställda för 3 000 (av 4 000) vattenförekomster. 

 Bättre karakterisering av vattenförekomster, särskilt i Ebrodeltat. 

 Hänsyn tagen till behoven i Natura 2000-områden, särskilt i Tajo och Ebro. 

 Betydande framsteg i fastställandet av miljöanpassade flöden och förbättrade 

övervakningsprogram. 

 Mindre antal vattenförekomster där tillstånden är okänt och nya regler för bedömning 

av vattenförekomsters tillstånd. 

 

Raimundo Lafuente, ordförande för Ebros hydrografiska förbund, fick sedan ordet och 

underrättade oss om följande: 
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– Ebros avrinningsdistrikt är det största på Iberiska halvön. 

– Förvaltningsplanen för Ebros avrinningsdistrikt har upprättats i enlighet med Spaniens och 

EU:s lagstiftning (till exempel habitatdirektivet och direktivet om strategiska 

miljöbedömningar). 

– Planen har tagits fram efter omfattande samråd med allmänheten där man har försökt beakta 

alla känsliga frågor utifrån lagstiftningens ramar. Förbättringar har gjorts när det gäller 

kostnadstäckning, utvärdering av vattenförekomsterna och miljöanpassad flödesreglering. 

– I vattenplaneringen och vattenförvaltningen för Ebros avrinningsdistrikt har principerna om 

integrerad vattenförvaltning tillämpats, vilket bidrar till god samarbetsanda mellan berörda 

aktörer. 

– Han betonade att man gjort avsevärda ansträngningar för att studera och undersöka de 

miljöanpassade flödena i Ebrodeltat. Det miljöanpassade flödet vid Ebros mynning som 

fastställts i vattenplanen är proportionellt mycket större än de miljöanpassade flödena för 

andra floder i Ebros avrinningsdistrikt, liksom än de som fastställts vid mynningen för andra 

floder i Spanien och för floder i andra semiarida regioner i världen. Detta visar på att 

ansträngningar för miljön har gjorts i Ebros avrinningsdistrikt. 

– Det fastställda miljöanpassade flödet är i enlighet med spanska bestämmelser om 

beräkningsmetoder. I utvärderingen av effekterna av dessa flöden har man kunnat komma 

fram till att de miljöanpassade flödena är rimliga och att det största problemet för Ebrodeltat i 

framtiden kommer att vara effekterna av havsnivåhöjningen som är ett resultat av 

klimatförändringarna 

. – Han hävdar att den tekniska kvaliteten på arbetet med att fastställa de miljöanpassade 

flödena för Ebrodeltat i vattenplanen har fått godkänt i ett utslag från Spaniens högsta domstol 

(STS 5035/2015 av den 20 november). 

 

Miguel Antolin, ordförande för Tajos hydrografiska förbund, berättade sedan följande: 

– Tajo är den längsta floden på den Iberiska halvön, men tillrinningen av vatten till 

avrinningsdistriktet blir allt mindre och mer oregelbunden. Avrinningsdistriktet har den 

största kapaciteten för reglering (11 500 hm3), och här bor över 20 procent av Spaniens 

stadsbefolkning. Av vattenanvändningen går 58,9 procent till jordbruksändamål och 

26,5 procent för användning i städerna. 

– När det gäller vattenförekomsternas tillstånd påpekar han att 58,2 procent av förekomsterna 

redan är i gott skick. Deras ekologiska och kemiska tillstånd har förbättrats. I planen för den 

andra cykeln för Tajo har framsteg gjorts när det gäller att uppnå miljömål, särskilt rörande 

vattenkvalitet och det faktum att även skyddade naturområden ingår i planen. 

– När det gäller de ekologiska flödena för Tajo har man i de befintliga planerna för första 

gången fastställt en miniminivå för vattenföringen på 10 m3/s. Det cirkulerande flödet är i 

själva verket större.  

– Han berättade om ett åtgärdsprogram innehållande en planerad investering på 2 583 

miljarder varav 58 procent ska läggas på att minska föroreningarna i vattnet och 21 procent på 

att minska trycket på vattenuttaget. 

– Han angav att myndigheterna har gjort stora ansträngningar för att godkänna den första 

förvaltningscykeln och planen för den andra cykeln och poängterar att planerna hela tiden ses 

över och förbättras.  

 

Sedan gick ordet till Manuel Menendez, miljökonsult och expert på strategiska 

miljöbedömningar vid generaldirektoratet för kvalitets- och miljöbedömningar och 

naturmiljöer. Han förklarade hur de strategiska miljöbedömningar, som följde på 

vattenplanerna, gått till. Menendez förklarade att syftet med vattenplanerna är att förbättra 
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miljön och påpekade att miljöorganet har fungerat som tillsynsorgan med uppgift att se till att 

målen i vattendirektivet uppfylls. Detta arbete har resulterat i avsevärda förbättringar i 

planerna för den andra cykeln. Han betonade i detta sammanhang att miljöbegränsningarna 

för ny infrastruktur följer EU:s direktiv och att åtgärderna i vattenplanerna är i enlighet med 

åtgärderna som föreskrivs i andra EU-direktiv. 

 

Csáky öppnade sedan upp diskussionen för frågor: 

 

Pitera tog upp framställarnas påstående om att de nya vattenplanerna skulle omintetgöra en 

investering på två miljoner euro som EU beviljat i bidrag för att skydda livsmiljöer i 

Ebrodeltat (genom LIFE-programmet). Hon bad att få mer utförlig information angående 

detta, särskilt om längden på investeringsperioden och totalkostnaderna för EU:s bidrag. 

Pitera undrade även om man hade undersökt vattenplanernas eventuella effekter på 

investeringarna i ekosystem. Rörande kommissionens rekommendationer för den andra 

cykeln frågade hon om myndigheterna har gjort allt de kunnat för att undersöka 

vattenförekomsterna, eftersom framställarna hävdar att de uppgifter som finns endast grundar 

sig på bedömningar av 65 procent av vattenförekomsterna. 

 

Valero sade att hon förstår problemen med vattenförvaltning i Spanien men att gårdagens 

lösningar inte kan användas för att möta dagens och framtidens utmaningar. Hon menar att 

Spanien inte arbetar i den riktning som föreskrivs i vattendirektivet, även när det gäller frågan 

om vattenplanernas fördelning av vattenresurserna. I fallet med Segarra-Garrigues-kanalen 

borde man, enligt hennes mening, till exempel ha försökt hitta andra lösningar för att uppfylla 

vattenförsörjningsbehoven, som att använda vatten från avsaltningsanläggningar eller minska 

användningen av vatten inom turistnäringen. 

 

Ždanoka inflikade ett påpekande om att delegationen inte kommit för att utvärdera Spaniens 

arbete utan för att fokusera på de framställningar som lämnats in till utskottet om vissa 

särskilda regioner. Hon hade fått veta att en demonstration har genomförts i Ebrodeltat. 

Demonstranterna hade hävdat att vattenfördelningen inte var rättvis, och hon ville nu veta 

vilka prioriteringar man går efter när vattenresurser fördelas. Hon föreslog att man borde föra 

en bättre dialog med Katalonien och höra deras åsikter. 

 

Kuneva sade att man i och med den nya planen planerar att bevattna 500 000 hektar och 

frågade hur man hade tänkt komma tillrätta med problemet att sediment hålls kvar av 

dammarna och vilka åtgärder som hade vidtagits för de berörda Natura 2000-områdena. 

 

Estaràs förklarade att framställningarna lämnades in innan den första planen hade godkänts. 

Planen hade publicerats och var öppen för åsikter från allmänheten i arton månader eftersom 

man ville att allmänheten skulle delta i så stor utsträckning som möjligt. Förslaget till plan för 

den andra cykeln för Ebro godkändes av 84 procent av representanterna från ANC. Hon 

förklarade att det finns 17 autonoma regioner i Spanien och att deras intressen inte alltid 

stämmer överens med varandra eller med den spanska statens. Hon ville gärna 

uppmärksamma ansträngningarna som den spanska staten gjort för att godkänna planen för 

den första cykeln efter tre års försening och att den andra cykeln genomfördes i tid. Å andra 

sidan ansåg hon det vara viktigt att hålla i minnet att det endast är fem procent av vattnet i 

Ebro som inte har utvärderats. Hon var nöjd med de förklaringar som framkommit och 

hoppades att diskussionen skulle fortsätta i samma anda, där tekniska argument har företräde 

före politiska när det gäller huruvida planerna är lämpliga och överensstämmer med 
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vattendirektivet.  

 

Gutiérrez förklarade att kommissionen kommit till Spanien eftersom man ansett att 

framställarnas argument gett fog för misstankar om överträdelse av vattendirektivet och andra 

av EU:s miljödirektiv. Han sade sig vara medveten om svårigheterna med vattenplanering i 

Spanien. Han betonade att myndigheterna måste ta hänsyn till de 20 procent som motsätter sig 

planerna. Han hänvisade till att de regionala myndigheterna i Kastilien-La Mancha 

tillsammans med borgmästarna i de berörda städerna och jordbruksorganisationer har uttryckt 

en enhällig önskan om att överklaga den nya planen för Tajos avrinningsdistrikt. Han sade sig 

anse att Spanien behöver en balanserad vattenpolitik. Tekniska beslut måste tas, påpekade 

han, men även politiska. Han hänvisade här till att organisationen för floderna Tajos och 

Alberches bevarande har hävdat följande angående den andra planen för Tajo: Att överleda 

400 hm3, 15 procent av det magasinerade vattnet, är för mycket. I Talavera behövs 20 m3/s 

i stället för dagens 10 m3/s, och i floden Jarama måste vattenreningen bli bättre. Han avslutar 

med att säga att det finns mycket bra i den andra planen men att han anser att det behövs 

bättre balans. 

 

Därefter efterfrågade Evi information om deltat. Hon konstaterade att EU inte kommer att nå 

upp till 2020-målen för biologisk mångfald och frågade om myndigheterna gör det som 

behövs för att bevara mångfalden och Natura 2000-områdena. Angående vattenregistret 

frågade hon även om myndigheterna försöker vidta åtgärder för att uppmuntra de som tar ut 

mindre vatten och på något sätt avskräcka de som tar ut mer. 

 

Csáky tackade för svaren och förklaringarna och påpekade att diskussionen var givande för 

båda sidor. Han tackade alla för all den nya information som presenterats och uttryckte sin 

förståelse för svårigheterna med vattenförvaltning i Spanien och för myndigheternas arbete 

med att försöka förbättra vattenplaneringen. Han tyckte sig se beslutsamhet i frågan från 

myndigheternas sida och avslutade med att rekommendera återhållsamhet och energi för 

framtiden. 

 

Besöket i Tajos avrinningsdistrikt, Talavera de la Reina den 10 februari 

 

Den 10 februari besökte delegationen ett antal platser i och runt Talavera tillsammans med 

framställarna bakom framställning nr 0834/2012. Delegationen begav sig till Talaveras 

universitet där rundabordssamtalet med framställarna och forskare genomfördes. 

 

 • Miguel Angel Sanchez (framställare, plattformen för Tajo i Talavera) förklarade att 

inte många av EU-kommissionens rekommendationer för att förbättra vattenplanen för Tajo 

har införlivats i planen för den andra cykeln (utvärderingsmetoder, godtagbara skäl till varför 

miljömål inte uppfylls, hänsyn till miljöanpassade flöden, mål för miljöskyddade områden 

och kostnadstäckning). Den andra cykeln för Tajo är i princip en kopia av den första med 

några få ändringar. På grund av den enorma förseningen i antagandet av den första planen 

(2014 i stället för 2009) överlappar planerna dessutom varandra tidsmässigt, och inga 

förändringar har gjorts i den nya planen från 2016. I den andra planen hänvisar man till 

exempel bokstavligen till den föregående planen när det gäller miljöanpassade flöden. I 2016 

års vattenplan för Tajo, som godkändes i januari, är uppfyllandet av miljömål lägre prioriterat 

än att uppfylla vattenförsörjningsbehoven i Tajos avrinningsdistrikt. Han påminde även om att 

klagomålen mot det så kallade samförståndsavtalet om vattenfördelning ännu inte har fått 

något svar. 
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• Dr Domingo Baeza (Madrids autonoma universitet) berättade att vattenförekomsterna 

mellan Bolarque och Talavera de la Reina i Tajos avrinningsdistrikt (de områden som 

framställningen främst gällde) har bedömts och att man kommit fram till att de har dålig 

ekologisk status. Myndigheterna borde ha vidtagit åtgärder för förbättra situationen. Inga 

åtgärder har dock vidtagits, vilket innebär att myndigheterna inte uppfyllt kraven i 

vattendirektivet. Miljöanpassade flöden finns föreskrivna i spansk lag, och om sådana uppnås 

skulle det ha stor betydelse för att förbättra statusen på vattenförekomsterna i Tajos 

avrinningsdistrikt. I den nya planen (2015–2021), som godkändes i januari 2016, upprepas 

dock de föreslagna minimivattenföringarna som även ingick i den föregående planen (2009–

2015). Det finns ingen vetenskaplig eller rättslig grund för att det skulle räcka med 

minimivattenföring (konstant året om), och det är inte tillräckligt för att god ekologisk status 

ska uppnås. Ur vetenskaplig synvinkel är det inte tillräckligt med en stabil 

minimivattenföring, som inte förändras under året. Det som behövs är en miljöanpassad 

flödesregim, där man försöker efterlikna det naturligt varierande flödet och som gör att 

vattenflödets biologiska och ekologiska funktioner kan återupptas, till exempel 

fiskvandringar, återhämtning av strandnära växtlighet och regelbunden översvämning av 

flodstränderna. För att uppnå detta bör man ha minimivattenföring under de varmare och 

torrare sommarmånaderna men ymnigare vattenföring resten av året, för att efterlikna flodens 

naturliga och varierande hydrografi. I förvaltningsplanen för Tajofloden nämns ingenting om 

miljöanpassad flödesregim. Den genomsnittliga vattenföringen i Talavera kan ibland 

överstiga 20 m3/s, men det är inte ett adekvat mått, eftersom ett genomsnittligt flöde inte säger 

något om variationerna i vattenföringen över året, och sådana variationer är nödvändiga för att 

de biologiska och ekologiska kraven för ett bra ekosystem i floden ska vara uppfyllda. 

 

• Dr José María Bodoque del Pozo (medlem i forskningsgruppen för Tajo vid Kastilien-

La Manchas universitet) förklarade sedan att Tajo inte är en fungerande flod ur 

hydromorfologisk synvinkel, eftersom vattenföringen i princip är konstant 365 dagar om året. 

Detta har fått allvarliga konsekvenser ur miljösynpunkt. Bristen på översvämningar har gjort 

att flera livsmiljöer längs med floden förstörts, och den gamla strandnära växtligheten har 

ersatts av åkermark. Flodens ekosystem har därmed helt satts ur spel, eftersom mängden 

organiskt material i flodbädden har minskat betydligt och det är detta material som är den 

huvudsakliga energikällan i näringskedjan. Det faktum att floden saknar hydromorfologisk 

funktion gör att det är omöjligt att uppnå god ekologisk status enligt bestämmelserna i 

ramdirektivet för vatten. 

 

• David Howell (ansvarig för miljöpolitik på SEO) och Nicolás López-Jiménez, 

(ansvarig för hotade arter på miljövårdsenheten, SEO/BirdLife) förklarade att den nuvarande 

vattenförvaltningen i Tajos avrinningsdistrikt, särskilt i den centrala axeln som berörs av 

Tajo Segura-överledningen, orsakar stora skador på ekosystemen, vilket visas av att de flesta 

fiskarter har försvunnit. Flera fågelarter som levt i ZEPA-zonerna har också slutat häcka i 

området eftersom de inte kan anpassa sig till de konstgjorda förändringarna (regleringen av 

vattenföringen). Häckningsområdena har torkat upp, och livsmiljöerna är extremt 

uppsplittrade. Natura 2000-områdena har genomgått stora förändringar. I förvaltningsplanen 

för Tajos avrinningsdistrikt har hänsyn inte tagits till upprätthållandet av en miljöanpassad 

vattenflödesregim, där dessa arter kan överleva. I planen finns heller inga åtgärder för att 

återställa stränderna och de mest påverkade områdena. De nya förvaltningsplanerna utgör ett 

hot mot livsmiljöer och skyddade arter. Regleringarna av den faktiska vattenföringen har 

negativ inverkan på Natura 2000-områdena. Denna inverkan orsakas av regleringen av Tajo 
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och de konstanta vattenöverledningarna och kan ses i Natura 2000-områdena Carrizales och 

Sotos de Aranjuez. 

 

• Nuria Hernández-Mora (Fundación Nueva Cultura del Agua/Universidad de Sevilla) 

förklarade att Tajo-Segura-överledningen har varit en prioriterad fråga för flera nationella 

regeringar, vilket har gjort det svårt att på ett rationellt sätt ta itu med 

vattenförsörjningsutmaningarna i Seguras avrinningsdistrikt. I dag står det dock klart att om 

man ska följa EU:s lagstiftning, särskilt Natura 2000-direktiven och ramdirektivet för vatten, 

kan inte överledningen fortsätta på samma sätt som i dag med tanke på förutsägelserna för hur 

klimatet kommer att förändras. En minskning av vattenresurserna på 48 procent har redan 

noterats i Tajos källflöde sedan 1980-talet fram tills i dag. Överledningen planerades utifrån 

beräkningar som inte längre är korrekta, och de tillgängliga vattenresurser i Tajos källflöde 

förväntas minska ytterligare. Dessutom är miljöförhållandena i Tajo nedströms från 

överledningen, särskilt i Natura 2000-områdena, extremt dåliga på grund av bristen på 

naturlig vattenföring i Tajo. Det finns inte tillräckligt med vatten för att det ska gå att fortsätta 

med överledningen. Över 80 procent av vattenresurserna i Seguras avrinningsdistrikt används 

för bevattning. Det finns alltså tillräckligt med vatten i Seguras avrinningsdistrikt för att täcka 

behovet av hushållsvatten. Det finns inte heller någon som helst kontroll av 

grundvattenuttaget i avrinningsdistriktet. Avgifterna som betalas för det överledda vattnet bör 

täcka hela kostnaden och inte subventioneras så högt som i dag. Priset för överlett vatten för 

bevattning från Segura ligger i dag på 0,09 euro/m3. Det är 40 procent mindre i verklig 

kostnad sedan överledningen inleddes 1981 och 50 procent mindre än det pris som betalades 

då man köpte vatten från andra avrinningsdistrikt under torkan 2005–2008. 

 

Efter informationen från forskarna gick ordet till representanter för olika föreningar och 

sammanslutningar av kommuner längs med Tajo som berättade kort om vilken inverkan Tajo-

Segura-överledningen har haft på den socioekonomiska situationen, kulturen, miljön och 

naturen i deras kommuner. Ordföranden för sammanslutningen mellan strandkommunerna 

Entrepeñas och Buendía berättade om minskade inkomster från turistnäringen, förlorade 

möjligheter till ekonomisk utveckling och befolkningsminskning som är konsekvenser av de 

konstant låga reservoarnivåerna (i dagsläget 13 procent av magasineringskapaciteten) sedan 

Tajo Segura-överledningen inleddes. Representanter från föreningarna Aranjuez förening för 

Tajos bevarande, Toledoplattformen för Tajos bevarande, Carpio del Tajos vänner och 

Talaveraplattformen för Tajos bevarande berättade om invånarnas krav på att floden 

restaureras. Städerna Aranjuez och Toledo är även med på Unescos världsarvslista, och floden 

Tajo ingår i dessa städers arv. 

 

Besöket avslutades med att några kanotister (från kanotföreningen Talavera-Talak och 

Aranjuez idrottsförening) demonstrerade hur låg vattennivån är utanför Talavera de la Reina. 

De kunde gå bredvid sina kanoter; vattnet var bara 20 cm djupt och gick dem upp till knäna. 

 

Allmänna kommentarer  

 

Delegationen kunde under besöket konstatera att det finns behov av en mer fruktbar och 

förtroendegrundad dialog mellan framställarna och ansvariga myndigheter. Generellt hävdade 

myndigheterna att vattenförvaltningsplanerna för Ebro och Tajo är i enlighet med 

vattendirektivet medan framställarna hävdade motsatsen. De senare hävdar dessutom 

överträdelser av habitat- och fågeldirektiven, eftersom de låga vattennivåerna och 

vattenkvaliteten i båda områdena påverkar olika Natura 2000-områden. Därutöver hävdar 



 

PE578.676v02-00 12/14 CR\1100929SV.doc 

SV 

myndigheterna att man formellt har följt bestämmelserna om allmänhetens deltagande, medan 

framställarna hävdar att dessa förfaranden endast varit ett spel för gallerierna.  

 

För det andra har besöket lett till insikter rörande den vattenbrist som råder i östra Spanien på 

grund av klimatförändringarna, det ökade behovet av dricksvatten i städerna och den intensiva 

bevattningen, liksom turistnäringen. Två huvudsakliga lösningar för att lösa vattenbristen har 

presenterats: vattenöverledning och avsaltning. Delegationen fick information om befintliga 

avsaltningsmetoder som subventioneras med EU-medel. Framtidens vattenbehov bör ses över 

för att brist inte ska uppstå, vilket i så fall också skulle vara ett hot mot det jordbruk som i dag 

är beroende av bevattning.  
 

För det tredje lade experter fram bevis för hur regressionen påverkar saltnivåerna och de 

fågel- och skaldjursarter som lever i området och presenterade ett antal förslag på åtgärder för 

att minska effekterna av klimatförändringarna i Ebrodeltat. Det mesta av deltat är en 

naturpark, skyddad enligt habitat- och fågeldirektiven, ett Ramsar-område och ett 

biosfärområde enligt Unesco. De olika berörda aktörerna, som risodlare, fiskare, fågelexperter 

och miljövårdare, pekade ut följande problem i deltat: regression, sättning, erosion och 

försaltning.  

Ett av de största problemen, som framställarna klagade över, är bristen på miljöanpassat flöde. 

Dålig vattenkvalitet i en flod, som gör att vattennivån är konstant året om, har negativ 

inverkan på livsmiljöer och djurliv. När det gäller Tajo noterade delegationen att den faktiska 

situationen på plats och miljöförhållandena nedströms från överledningen, och särskilt i 

Natura 2000-områdena, inte stämmer överens med beskrivningarna från tidigare möten 

eftersom vattenföringen inte är miljöanpassad. Kommissionen har tidigare fått in anmälningar 

om misstänkta överträdelser av fågel- och habitatdirektiven i Natura 2000-områden i Tajos 

avrinningsdistrikt. Det visade sig att det rådde förvirring mellan begreppen 

minimivattenföring, lagenlig vattenföring och miljöanpassad vattenföring (det senare den nivå 

som föreskrivs i vattendirektivet). Intresseorganisationer har flera gånger efterlyst en 

noggrann oberoende studie av hur miljöanpassade flöden ska beräknas. 

 

Syftet med vattendirektivet är att inlandsvattenförekomsters goda skick ska bevaras. 

Direktivet ska införlivas på ett sätt som innebär hållbar användning av dessa vattenresurser 

och som är i enlighet med EU:s lagstiftning och EU-institutionernas rekommendationer, 

liksom med hänsyn till allmänhetens intressen. 

 

Delegationen förklarade att EU:s lagar måste genomföras och tillämpas av medlemsstaterna 

och att problem måste tas upp först på lokal, regional och nationell nivå genom dialog och 

samarbete mellan myndigheter och allmänhet. 

 

Rekommendationer 

 

Utskottet för framställningar rekommenderar följande: 

 

1. Vattenförvaltningen i Spanien bör ses över på nytt i linje med kraven enligt 

vattendirektivet och förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt. 

2. Det är viktigt att lägga märke till att det i de senaste förvaltningsplanerna för 
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avrinningsdistrikt fortfarande inte tas itu med alla de brister inom ramen för planen för 

den första cykeln som fastställdes av kommissionen i mars 2015, och att de därför ännu 

inte är förenliga med bestämmelserna i ramdirektivet för vatten. Kommissionen 

uppmanas att förkasta den andra cykel för förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt som 

presenterades av den spanska regeringen. 

3. Kommissionen uppmanas att informera om den senaste utvecklingen rörande 

framställningarna nr 0938/2012 och 0834/2012 och alla pågående ärenden rörande 

ramdirektivet för vatten i floderna Tajo och Ebro. 

4. Kommissionen uppmanas att noggrant följa upp hur EU:s lagstiftning om 

förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt tillämpas i Spanien och särskilt de 

förvaltningsplaner för den andra cykeln för Ebros och Tajos avrinningsdistrikt som 

fastställdes av den spanska regeringen i januari 2016. När kommissionen går igenom 

förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt inför 2017 års rapport om genomförandet av 

ramdirektivet för vatten bör den noggrant följa upp situationen i Ebrodeltat och i 

mellersta Tajo. 

5.  De spanska nationella myndigheterna bör samarbeta på ändamålsenligt sätt med regionala 

myndigheter, intresseorganisationer och civilsamhället, engagera dessa i en konstruktiv 

dialog inför framtagandet av förvaltningsplanen för den tredje cykeln och ta vederbörlig 

hänsyn till de invändningar som kan uppkomma under arbetets gång. 

6. Det är viktigt att varje enskild miljökonsekvensbeskrivning för de olika delarna av en flod 

stämmer överens med den strategiska miljöbedömningen av förvaltningsplanerna för 

respektive flod.  

7. Det är viktigt att påminna om att det miljöanpassade flödet, på grundval av 

bestämmelserna i vattendirektivet, också bör vara så stort att man uppnår gynnsam 

bevarandestatus för livsmiljöerna i, och de arter som lever i, de Natura 2000-områden 

som är beroende av vattendragets status. Det miljöanpassade flödet avser inte endast 

mängden vatten, utan även vad som utgör en god kemisk sammansättning av de inre 

vattendragen, särskilt för sådana relevanta floder som Ebro och Tajo, som båda är källor 

till relevant biologisk mångfald, vilket bekräftas av de många olika skyddade Natura 

2000-områdena längs med båda floderna. 

8. De låga nivåer som fastställts för det minsta flödet i förvaltningsplanen för 

avrinningsdistrikt för Tajo, i Almoguera, Aranjuez, Toledo och Talavera de la Reina, 

tillsammans med den icke-existerande säsongsmässiga flödesvariationen, bidrar till en 

allvarlig ändring av systemet för vattenflöde i områden med anknytning till Natura 2000. 

Detta leder till en bestående ändring av livsmiljöer för fisk och andra arter i områden av 

gemenskapsintresse, vilket allvarligt påverkar deras bevarande och inte bidrar till deras 

återhämtning. 

9. Man bör genomföra en ny oberoende och ingående studie av behoven i de skyddade 

områdena vad gäller vattenkvalitet och miljöanpassade flöden i enlighet med miljömålen 

i ramdirektivet för vatten och kraven i habitat- och fågeldirektiven. Resultaten från 

studien kan sedan användas i utarbetandet av nästa förvaltningsplan för att fastställa de 

miljöanpassade flöden som krävs i Ebrodeltat och mellersta Tajo. Studien bör stödjas 

med EU-medel, och alla berörda aktörer bör delta, inklusive företrädare för de regionala 
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myndigheterna, framställarna och föreningar från det civila samhället. 

10. För att uppnå miljömålen bör de spanska myndigheterna undersöka andra möjligheter 

som går i linje med Europeiska kommissionens rekommendationer och 

förvaltningsplanernas åtgärdsprogram, och därtill hörande investeringar, för hur dagens 

vattenbehov, till exempel behovet av dricksvatten, kan tillfredsställas samtidigt som 

miljöanpassade flöden uppnås. 

11. För att miljömålen i förvaltningsplanen för Tajos avrinningsdistrikt ska uppnås bör de 

spanska myndigheterna se över de miljöanpassade vattenflöden som föreslagits för Tajo i 

den andra förvaltningsplanen för distriktet. I enlighet med bestämmelserna i den spanska 

vattenlagen, kommissionens vägledning om miljöanpassade flöden och ramdirektivet för 

vatten bör det miljöanpassade flödet vara tillräckligt stort för att floden ska uppnå god 

status och så att renat avloppsvatten späds ut i tillräckligt hög grad. Det miljöanpassade 

flödet bör också vara så stort att man uppnår gynnsam bevarandestatus för livsmiljöerna i, 

och de arter som lever i, de Natura 2000-områden som är beroende av vattendragets 

status. 

12. För att förbättra vattenförsörjningstryggheten i avrinningsdistrikten uppmanas de spanska 

myndigheterna eftertryckligen att ta hänsyn till andra vattenresurser inom ramen för den 

nu gällande förvaltningsplanen, även icke-konventionella resurser, särskilt vatten från de 

EU-finansierade avsaltningsanläggningarna.  

13. De spanska myndigheterna bör utvärdera lämpligheten i de i dag använda 

kostnadstäckningsinstrumenten och deras överensstämmelse med målen i ramdirektivet 

för vatten och förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikten. Ett bra system för 

prissättning av vatten kommer i slutänden även att leda till bättre miljöskydd. 


