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Doel 

 

Het doel van de onderzoeksmissie naar Spanje was een ontmoeting ter plaatse met de 

indieners van verzoekschriften nrs. 938/2012 en 834/2012 en het aangaan van een dialoog met 

de nationale autoriteiten om zo beter inzicht te krijgen in de verschillende aspecten van de 

beweerde inbreuken op het EU-recht, en dan met name op de kaderrichtlijn water (Richtlijn 

2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van 

een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid) in het stroomgebied 

van de Ebro en de Taag.  

 

Het bezoek aan de Ebro-delta op 8 februari 

 

Op 8 februari kwam de delegatie aan bij "Mirador Mijorn" in Tarragona voor een ontmoeting 

met de indieners van Plataforma en Defensa del Ebre (verzoekschrift nr. 938/2012) en een 

bezoek aan de Ebro-delta.  

 

Na een korte inleidende presentatie door Carles Martin en Albert Rovira (wetenschappers van 

IRTA) en Toni Munne (Agencia Catalana del Aigua) van de Mirador over de situatie van de 

delta en hoe de teruggang een nadelige invloed heeft op soorten als vogels, schaal- en 

schelpdieren en zoutpannen, ging de delegatie naar een locatie met de naam L'Encanyisada, 

voor een rondetafelgesprek met de indieners. 

 

In de Mirador legden de deskundigen uit dat er voor het gebied, dat grotendeels als beschermd 

Natura 2000-gebied is aangewezen, in het kader van het Life+-programma door de Europese 

Commissie middelen zijn vrijgemaakt voor habitatherstel en -beheer van twee kustlagunes in 

de Ebro-delta: L'Alfacada en La Tancada. Deze lagunes zijn in de periode tussen 2010 en eind 

2014 aangepakt, waarbij financiële steun van de EU is toegekend ten bedrage van 1,5 miljoen 

euro ten behoeve van het behoud van ecosystemen met een rijke biodiversiteit, die momenteel 

bedreigd wordt, vooral ten gevolge van de uitvoering van de tweede cyclus van het Ebro-

SGBP. 

 

Het bezoek aan het proefproject, bestaande uit  beperkings- en aanpassingsmaatregelen ter 

voorkoming van klimaatverandering in de Ebro-delta, heeft wegens tijdgebrek niet 

plaatsgevonden.  

 

Matilde Font, indienster namens Plataforma en Defensa de l'Ebre PDE, lichtte toe dat 

verzoekschrift nr. 938/2012 in juli 2012 bij het Europees Parlement is ingediend omdat de 

Spaanse regering op dat moment het ontwerp van het eerste Ebro-stroomgebiedbeheerplan 

(SGBP) 2010-2015 publiceerde. Dit plan had in 2009 goedgekeurd moeten worden, en is 

vervangen door de tweede planningscyclus 2015-2021. Het verzoekschrift is drie keer 

besproken in het Europees Parlement. De behandeling is nog niet afgesloten.   

 

Indienster is van mening dat hetgeen in het verzoekschrift gesteld wordt, voor de tweede 

cyclus (het nieuwe plan) nog altijd actueel is. Het door de regering in januari 2016 

gepresenteerde Ebro-stroomgebiedbeheerplan (SGBP) bevat geen belangrijke wijzigingen ten 

opzichte van het eerste plan, met name niet wat betreft de effecten van het plan op de Ebro-

delta.   

Volgens indienster bevatte het verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de 
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kaderrichtlijn water - stroomgebiedbeheersplannen, gepubliceerd in maart 2015, een groot 

aantal aanbevelingen met betrekking tot de waterbeheersplannen van de Spaanse overheid, 

waaronder het Ebro-SGBP, maar heeft de Spaanse overheid in de tweede cyclus met deze 

aanbevelingen geen rekening gehouden. Het nieuwe plan draagt dus niet bij aan de 

verwezenlijking van de door de Commissie vastgestelde doelstellingen en waarborgt evenmin 

een goede ecologische toestand van de waterlichamen zoals vereist door de kaderrichtlijn 

water. 

 

Volgens David Howell van SEO Bird Life is de Ebro-delta een natuurlijke omgeving van 

strategisch belang voor de migratiepatronen van vogels tussen Afrika en Europa.  Het grootste 

deel van de delta is een beschermingszone in de zin van de habitat- en de vogelrichtlijn, 

Ramsar-gebied of gebied dat door Unesco is aangemerkt als biosfeerreservaat. Het nieuwe 

Ebro-SGBP 2015-2021 biedt geen garantie voor het behoud van de soorten van de Ebro-delta. 

Deze tweede cyclus (2015-2021) heeft de situatie naar zijn mening niet verbeterd.  

 

Volgens Susanna Abella van de PDE is het onlangs goedgekeurde SGBP ontworpen op basis 

van criteria voor de toekenning van watergebruiksrechten die niet in overeenstemming zijn 

met de KRW-milieunormen. Circa 85 % van de voor de uitvoering van de plannen bestemde 

middelen heeft betrekking op maatregelen en projecten die verband houden met de dekking 

van de waterbehoefte, grotendeels met betrekking tot de aanleg van grote waterwerken, 

dammen en irrigatiekanalen. Het merendeel van deze maatregelen leidt tot een verslechtering 

van de waterlichamen. Het Ebro-SGBP leidt tot een enorme toename van het waterverbruik 

met als gevolg een afname van het debiet van rivieren. Het geïrrigeerd areaal in het 

stroomgebied (965 000 hectare) zal toenemen en zal uiteindelijk een areaal van 1 410 000 ha 

beslaan (een toename van 46 %). Het SGBP omvat in de praktijk 56 nieuwe waterwerken 

(dammen en vergelijkbare projecten) voor de opslag van meer dan 2 000 hm3/jaar, bovenop 

de huidige totale capaciteit van 7 580 hm3. 

 

Carles Ibañez van IRTA schat het gemiddelde natuurlijk debiet van de Ebro op circa 13 900 

hm3/jaar. De watervraag als gevolg van de hypothetische ontwikkeling van 1 410 000 hectare 

geïrrigeerde landbouwgrond in het stroomgebied zal naar schatting 10 700 hm3/jaar zijn 

(ongeveer 77 % van het natuurlijk debiet van de Ebro). Ontwikkeling van deze nieuwe 

irrigatieprojecten zal tot toenemende waterstress leiden en een negatief effect hebben op 

beschermde wetlands en met name op de Ebro-delta, de riviermonding en de mariene 

ecosystemen van de Ebro. 

 

Volgens de heer Ibañez stelt het nieuwe Ebro-SGBP met het oog op het behoud van de Ebro-

delta het ecologisch debiet vast op 3 010 hm3/jaar (ofwel 21 % van het geschatte natuurlijk 

debiet). Zowel de indieners als de deskundigen vinden dit echter absoluut niet toereikend. Het 

door de autoriteiten aangegeven cijfer voor dit ecologische stroomregime voor het laatste deel 

van de rivier betreft het resterende debiet nadat aan de huidige en toekomstige vraag met 

betrekking tot de Ebro is voldaan. Uit het nieuwe SGBP blijkt niet dat het voorgestelde 

ecologische stroomregime geen nadelige invloed zal hebben op de waterecosystemen van de 

Ebro-delta. Volgens het voorzorgsbeginsel moet een stroomregime worden vastgesteld dat het 

behoud van dit strategische natuurgebied in het Middellandse Zeegebied garandeert. Het 

laatste deel van de rivier, de benedenloop van de Ebro, is een estuarium waarvoor een passend 

ecologisch stroomregime moet worden vastgesteld. Dit is niet geval wanneer de berekeningen 

van het nieuwe SGBP worden gehanteerd. Zo moet het stroomregime voor dit deel van de 

rivier rekening houden met de risico's die samengaan met verzilting van het grondwater. 
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Verzilting leidt op termijn tot een verandering van de geschiktheid van de habitat voor 

inheemse soorten met een lage tolerantie voor hoge zoutgehalten, en tot een toename van 

algenbloei (zowel wat frequentie als wat intensiteit betreft). Dit heeft ernstige negatieve 

gevolgen voor de waterlichamen in de benedenloop van de Ebro. Daarnaast heeft de 

dynamiek van het debiet van de Ebro aanzienlijke gevolgen voor de mariene ecosystemen 

nabij de kustlijn. Bij het ecologische stroomregime moet dan ook rekening worden gehouden 

met de bijdrage van de continentale wateren aan de productiviteit van deze mariene 

ecosystemen. Het huidige stroomregime bevat daarnaast geen passend overstromingsbeleid, 

dat van cruciaal belang is voor de verplaatsing van sedimenten die momenteel door 

stroomopwaarts gelegen dammen worden tegengehouden. 

 

De heer Ibañez lichtte toe dat de beoordeling van de ecologische toestand van waterlichamen 

een cruciaal onderdeel is van de kaderrichtlijn water, op basis waarvan de autoriteiten de 

feiten nauwkeurig in kaart kunnen brengen en specifieke doelstellingen kunnen vaststellen 

voor het verwezenlijken van een goede ecologische toestand. Indieners stelden dat het Ebro-

SGBP tekortschiet voor wat betreft het beoordelen van de toestand van waterlichamen. In 

verschillende delen van het stroomgebied zijn geen referentievoorwaarden vastgesteld en het 

plan voorziet niet in een geschikte methode voor het beoordelen van de ecologische toestand 

van de Ebro-delta, aan de hand waarvan tegemoet kan worden gekomen aan de door de EU 

bepaalde kwaliteitsnormen. Zonder duidelijke omschrijving van de huidige ecologische 

toestand van de waterlichamen is het niet mogelijk om de effecten van de geplande 

maatregelen te beoordelen. Indiener is van mening dat de informatie die is verstrekt door de 

voor de rivier de Ebro verantwoordelijke autoriteiten en de bevoegde Spaanse ministeries, een 

misleidend beeld geeft van de huidige ecologische toestand van het stroomgebied van de 

Ebro. Deze autoriteiten beweren dat circa 70 % van de waterlichamen in het stroomgebied in 

goede ecologische toestand verkeert, en stellen de te behalen milieudoelstellingen op 75 %. 

Dit is echter een te positieve voorstelling van de feitelijke situatie, aangezien 35 % van de 

waterlichamen niet eens in de beoordeling is opgenomen. Volgens indiener komt de 

hoeveelheid waterlichamen in goede ecologische toestand eerder uit op 42 %. Tot slot bevat 

het SGBP geen aanvullende controlemaatregelen voor de Natura 2000-gebieden. Vanuit 

milieutechnisch oogpunt is de Ebro-delta van significant belang gezien de enorme 

verscheidenheid aan habitats en fauna in een relatief klein gebied (330 km2) en de strategische 

rol van het gebied voor de vogeltrek (noord-zuid). Het gebied staat bekend vanwege zijn vele 

vogelsoorten en zoutminnende flora.  Een groot aantal van de in de delta voorkomende 

habitats en soorten komen in Europa en het Middellandse Zeegebied niet veel voor, waardoor 

het behoud hiervan met het oog op de biodiversiteit van groot belang is. Het merendeel van 

deze habitats en soorten is in hoge mate afhankelijk van het water en de sedimenten die door 

de Ebro naar de delta worden aangevoerd. 

 

De heer Ibañez sloot af met de stelling dat het Ebro-SGBP geen rekening houdt met de 

effecten op gebieden met een hoge milieuwaarde, noch op de dieren die er leven: namelijk de 

effecten van een toename van 445 000 hectare aan stroomopwaarts gelegen geïrrigeerde 

grond (met de daaruit voortvloeiende verontreiniging door meststoffen en andere chemische 

producten) en de afname van de hoeveelheid sedimenten die de delta bereikt doordat deze 

stroomopwaarts door dammen worden tegengehouden. Momenteel kan slechts een kleine 

hoeveelheid sedimenten de delta bereiken. Sinds de aanleg van enorme reservoirs en de 

uitbreiding van irrigatiegebieden in de jaren zestig van de vorige eeuw is er veel land van de 

delta verloren gegaan (wegens verzakking en ruimtelijke krimp), en dit betreft met name 

kustgebieden binnen het Natura 2000-netwerk met als gevolg verlies van habitats en 
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diersoorten. De huidige krimp bedraag tien meter per jaar. De afname van het debiet van de 

rivier en van de toevoer van voedingsstoffen en sedimenten doet de biologische productiviteit 

van de zee bij de Ebro en nabijgelegen kustgebieden afnemen. De verminderde toevoer van 

zoet water leidt tot veranderingen in de plantengemeenschappen in de delta en in 

overstromingsgebieden, hetgeen weer grote gevolgen heeft voor de overlevingskansen van 

vogels. Het gebrek aan sedimenten in combinatie met de stijgende zeespiegel leidt ertoe dat 

belangrijke broedgebieden verloren gaan. 

 

Volgens Joan Balagué en Ramon Carles, vissers, is de invloed van de Ebro op de visserij 

duidelijk merkbaar, bijvoorbeeld met betrekking tot de ansjovisvangst in het Tarragona-

gebied – elke kubieke meter water die de Ebro per seconde naar de zee voert, staat gelijk aan 

200 kg ansjovis in de vangst van het daaropvolgende jaar.  Het mag duidelijk zijn dat het in 

goede staat houden van de grote rivieren in het Middellandse Zeegebied van cruciaal belang is 

voor de aanvoer van voedingsstoffen naar zee en voor de voedselketens in het Middellandse 

Zeegebied. Het zoete water uit de rivier "bemest" de zee in dit gebied, dankzij de 

voedingsstoffen die de rivier aanvoert, met als gevolg een extreem productief raakvlak tussen 

zout water en zoet water.  Fytoplankton staat aan de basis van de voedselketen van aquatische 

ecosystemen. Een groot aantal studies toont een duidelijk verband aan tussen de visvangst en 

vangst van andere schelp- en schaaldieren (sardine, ansjovis, kreeft, garnalen en schaaldieren) 

en de watertoevoer uit de Ebro. Het in het SGBP voorgestelde debiet houdt niet alleen een 

drastische afname in, maar houdt tevens geen rekening met de cycli van het natuurlijk debiet. 

 

In het jaar 2011/2012 was het debiet van de Ebro lager dan ooit – 4 000 hm3/jaar. De 

mosselproductie nam af tot 2 500 ton/jaar en de gemiddelde kwaliteit daalde naar 180 g/kg. 

Het jaar daarna, 2013/2014 (het begin van de vochtige cyclus), was het debiet ruim 16 000 

hm3/jaar en nam de mosselproductie toe tot meer dan 4 000 ton/jaar en de kwaliteit tot 240 

g/kg. 

Concluderend kan gesteld worden dat het rivierwater niet onbelangrijk is voor de zee. Dit 

water draagt op een natuurlijke manier bij aan de productiviteit van mariene ecosystemen. 

 

Volgens Jordi Prat, rijstboer, is in de meeste delen van de Ebro-delta rijst het enige gewas dat 

kan worden verbouwd. Vanwege het natuurlijke hoge zoutgehalte van de grond als het gevolg 

van het zeewater, moeten de velden met zoet water worden bevloeid om het zoutgehalte onder 

controle te houden. In de lente worden de velden bevloeid en wordt de rijst geplant. Zes 

maanden later wordt er geoogst.  

De rijstvelden worden na de oogst geploegd en bevloeid en worden dan een belangrijk 

toevluchtsoord voor vogels. De rijstvelden zijn belangrijk voor vele vogelsoorten, met name 

als fourageergebied. De rijstteelt speelt dus een belangrijke rol bij de instandhouding van het 

ornithologisch belang van dit gebied. 

De rijstvelden zijn bovendien een belangrijk aquatisch ecosysteem met een hoge mate van 

biologische diversiteit.  

De delta beschikt over een irrigatienetwerk. Via dit netwerk wordt het water (van de rivier de 

Ebro) in de delta verspreid en wordt een kleine hoeveelheid sedimenten naar de oppervlakte 

van de delta vervoerd. Dit is de enige manier waarop deze sedimenten de velden van de delta 

kunnen bereiken en de effecten van verzakking en regressie kunnen beperken. De afname van 

het debiet en de aanleg van nieuwe reservoirs zullen een drastische afname inhouden van het 

water dat de oppervlakte van de delta bereikt, waardoor de verzilting zal toenemen. Een 

gebrek aan sedimenten in de delta zal de natuurlijke verzakking ervan versnellen. 
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Na het rondetafelgesprek namen de Parlementsleden Tatjana Ždanoka, Bodil Valero, 

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

woord voor een vraag- en antwoordsessie. 

 

Madrid – 9 februari – Overleg met de autoriteiten van het Ministerie van Landbouw, 

Voedsel en Milieu, Confederación hydrográfica del Tajo (de waterbouwkundige 

bestuursinstantie voor de Taag); Confederación hydrográfica del Ebro (de 

waterbouwkundige bestuursinstantie voor de Ebro) en het directoraat-generaal Water  

 

 

De heer Csáky, hoofd van de delegatie, sprak een woord van dank, loofde de constructieve 

sfeer van het bezoek, sprak zijn wens uit een beter begrip op te doen van de kwesties die 

samenhangen met het waterbeheer in Spanje, en herinnerde eraan dat er bij de Commissie 

verzoekschriften twee verzoekschriften zijn ingediend met betrekking tot de Taag en de Ebro. 

Hij legde ook uit dat de resultaten van zowel deze gesprekken als de bezoeken van de vorige 

dag (aan de Ebro-delta) en de dag erna (aan het stroomgebied van de Taag) de delegatie 

zullen helpen bij het doen van passende aanbevelingen.  

 

Mevrouw Liana Ardiles, directeur-generaal Water, hield een korte presentatie over de 

hydrologische plannen in Spanje, met speciale aandacht voor de volgende punten: 

- De eerste planningscyclus heeft vrijwel volledig plaatsgemaakt voor de tweede 

planningscyclus; de plannen omvatten een groot aantal verbeteringen. Het tweede plan is in 

januari 2016 goedgekeurd door de Spaanse regering. Dit plan benadrukt de verbeteringen in 

de tweede ronde: de plannen zijn aangepast aan de vereisten van de kaderrichtlijn water en 

alle aanbevelingen van de Europese Commissie zijn erin verwerkt. Zij legde uit dat de 

planningscyclus een continu verbeterproces betreft. 

- Zij lichtte de karakteristieke eigenschappen van het waterbeheer in Spanje toe, een land dat 

is getroffen door extreme overstromingen en perioden van droogte, en gaf inzicht in de wijze 

waarop het water in Spanje van invloed is op de economische ontwikkelingen, aangezien 

water van doorslaggevend belang is in het klimaat van het Middellandse Zeegebied. Volgens 

haar wordt in andere EU-plannen geen aandacht besteed aan de balans tussen de vraag naar 

water en de milieudoelstellingen, omdat elders niet dezelfde problematiek speelt 

(waterschaarste en sterk variërende omstandigheden). 

- Zij lichtte toe hoe de autoriteiten de afgelopen jaren een bijzonder groot aantal gebruikers bij 

het planning van de eerste en tweede cyclus hebben betrokken en deelde mee dat alle 

informatie meer dan 18 maanden ter inzage heeft gelegen en dat alle belanghebbenden 

vertegenwoordigd waren. Alle waterplannen, met inbegrip van de plannen voor de Ebro en de 

Taag, werden door 80 % van de regio's en gebruikers gesteund. Alle gebruikers hebben vóór 

de plannen gestemd. 

- Zij erkende dat er juridische problemen zijn geweest en dat er rechtszaken aanhangig zijn, 

maar zij gaf aan dat er van de veertig aangespannen rechtszaken met betrekking tot de eerste 

cyclus twintig zaken zijn beslist ten gunste van de nationale overheid (waarbij zij met name 

verwees naar de recente uitspraak van het hooggerechtshof over de eerste cyclus van het 

Ebro-SGBP, waarin de rechter het overheidsplan steunt en in het bijzonder het vaststellen van 

ecologische debieten). 

 

Victor Arqued, adjunct-directeur-generaal Waterplanning en Duurzaam gebruik van water, 

voerde het woord en maakte de volgende opmerkingen: 

- De hydrologische plannen in Spanje zijn opgesteld vóór de kaderrichtlijn water en hadden 
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andere doelstellingen. Het doel van de plannen was het voldoen aan de sociaaleconomische 

behoeften en het toedelen van water (dit gezien de grote ongelijkheid die er in Spanje bestaat 

ten aanzien van de waterbronnen). De kaderrichtlijn water bracht een verandering teweeg met 

betrekking tot het waterbeheer in Spanje, en na publicatie ervan besloten de autoriteiten de 

twee benaderingen te combineren (de vraag naar water en de bescherming van het milieu). 

- Bij de vaststelling en uitvoering van de plannen uit de eerste cyclus waren er aanzienlijke 

problemen wat betreft de toedeling van water (dat in Spanje immers een schaarse hulpbron 

is). Bij de plannen van de tweede cyclus is gepoogd de problemen die zich voordeden bij de 

plannen van de eerste cyclus te verhelpen. Hiertoe hebben de autoriteiten samengewerkt met 

de EU, en deze plannen voldoen duidelijk aan de EU-vereisten. Er is sprake van een continu 

verbeterproces, dus veel aanbevelingen zullen op hun beurt tot verbeteringen in de derde 

cyclus leiden. 

- Specifieke verbeteringen in de tweede cyclus (op tijd goedgekeurd): 

 Van bijna 3 000 waterlichamen (van de 4 000) zijn de ecologische debieten 

vastgesteld. 

 Betere analyse van de waterlichamen, vooral die in de Ebro-delta. 

 Er is rekening gehouden met de vereisten van Natura 2000, met name wat betreft de 

Taag en Ebro. 

 Grote vooruitgang ten aanzien van het vaststellen van de ecologische debieten en 

verbeterde monitoringsprogramma's. 

 Afname van het aantal watermassa's in onbekende toestand en invoering van nieuwe 

regels voor het beoordelen van de toestand van waterlichamen. 

 

De heer Raimundo Lafuente, voorzitter van de dienst Waterbeheer Ebro, voerde het woord en 

maakte de volgende opmerkingen: 

- Het Ebro-stroomgebied is het grootste stroomgebied van het Spaanse schiereiland. 

- Het Ebro-stroomgebiedbeheerplan is vastgesteld in overeenstemming met het Spaanse recht 

en het EU-recht (zoals de habitatrichtlijn en de richtlijn strategische milieueffectbeoordeling). 

- Dit plan is opgesteld na uitvoerige openbare raadpleging, waarbij, binnen het kader van de 

huidige wetgeving, rekening is gehouden met alle mogelijke gevoeligheden. Er zijn 

verbeteringen doorgevoerd op het vlak van kostendekking, beoordeling van de watermassa's 

en het beheer van de ecologische debieten. 

- Wat betreft de waterplanning en het waterbeheer in het Ebro-stroomgebied zijn de 

beginselen van geïntegreerd waterbeheer toegepast voor het stroomgebiedsdistrict, hetgeen 

bevorderlijk is voor een goede sfeer van samenwerking tussen belanghebbenden. 

- Hij benadrukte dat er aanzienlijke inspanningen zijn verricht ten aanzien van onderzoek en 

analyse van de ecologische debieten van de Ebro-delta. Het ecologisch debiet aan de Ebro-

monding, zoals beschreven in het hydrologisch plan, ligt naar verhouding veel hoger dan de 

ecologische debieten van de rivieren in het Ebro-stroomgebied, de debieten zoals vastgesteld 

aan de mondingen van andere Spaanse rivieren en rivieren in semiaride regio's wereldwijd. 

Hieruit komen duidelijk de inspanningen naar voren die in het Ebro-stroomgebied zijn 

verricht ter bevordering van het milieu. 

- Het vastgestelde ecologische debiet is in overeenstemming met de Spaanse wetgeving ten 

aanzien van berekeningsmethodologieën. Op basis van de beoordeling van de effecten van 

deze debieten kan worden gesteld dat de ecologische debieten haalbaar zijn en dat de 

stijgende zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering het grootste probleem is waar de 

Ebro-delta in de toekomst mee te maken zal krijgen 

. - Hij vertelde dat de technische kwaliteit van het hydrologisch plan voor het vaststellen van 

de ecologische debieten in de Ebro-delta is bevestigd door de uitspraak van het Spaanse 
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Hooggerechtshof (STS 5035/2015 van 20 november). 

 

De heer Miguel Antolin, voorzitter van de dienst Waterbeheer Taag, voerde het woord en 

maakte de volgende opmerkingen: 

- De Taag is de langste rivier van het Spaanse schiereiland: het stroomgebied heeft een lage 

en zeer onregelmatige watertoevoer. Het stroomgebied heeft de hoogste regulerende capaciteit 

(11 500 hm3) en dekt meer dan 20 % van de stedelijke bevolking van Spanje. Het water is 

voor 58,9 % bestemd voor agrarisch gebruik en voor 26,5 % voor stedelijk gebruik. 

- Wat betreft de toestand van de waterlichamen merkte hij op dat 58,2 % van de 

waterlichamen al in een goede toestand verkeert. Er zijn verbeteringen doorgevoerd ten 

gunste van de ecologische en chemische toestand van de waterlichamen. Het Taag-plan van 

de tweede cyclus laat vooruitgang zien op het gebied van de milieudoelstellingen, met name 

wat betreft de waterkwaliteit en de vaststelling van beschermde natuurgebieden. 

- Met betrekking tot de ecologische debieten in de Taag is in de bestaande plannen voor het 

eerst een minimumdebiet opgenomen van 10 m3/s. In de praktijk ligt het debiet hoger.  

- Hij gaf een toelichting op een pakket maatregelen met een geplande investering van 2,583 

miljard, waarvan 58 % bestemd is voor het beperken van de watervervuiling en 21 % voor het 

verlichten van de druk als gevolg van wateronttrekking. 

- Hij vertelde dat de autoriteiten zich in deze zittingsperiode grote inspanningen hebben 

getroost om de eerste evaluatiecyclus en de plannen van de tweede cyclus goed te keuren, 

waarbij hij benadrukte dat er sprake is van een continu verbeterproces.  

 

De heer Menendez, milieuadviseur en deskundige op het gebied van strategische 

milieueffectbeoordelingen, directoraat-generaal Kwaliteit en Milieubeoordelingen en 

Natuurlijk milieu, voerde hierna het woord. Hij gaf een toelichting op het proces van 

strategische milieubeoordeling, uitgevoerd na de hydrologische plannen. De heer Menendez 

legde uit dat de hydrologische plannen tot doel hebben een bijdrage te leveren aan 

milieuverbetering. Hij merkte op dat de milieu-instantie een toezichthoudende rol heeft 

gespeeld om erop toe te zien dat de milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn water werden 

bereikt. Dit proces heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de plannen van de tweede 

cyclus. In dit kader benadrukte hij dat de beperkingen op milieugebied voor nieuwe 

infrastructuur in overeenstemming zijn met de Europese richtlijnen en dat de maatregelen van 

het hydrologische plan stroken met andere Europese richtlijnen. 

 

De heer Csáky voerde hierna het woord en gaf de aanwezigen de gelegenheid tot het stellen 

van vragen. 

 

Mevrouw Pitera verwees naar de verklaringen van de indieners die stellen dat de nieuwe 

hydrologische plannen de Europese investering van 2 miljoen euro voor de bescherming van 

habitats in de Ebro-delta (LIFE-programma) teniet zouden kunnen doen. Ze vroeg om meer 

informatie op dit punt, met name over de duur van de investeringsperiode en de totale kosten 

van de EU-uitgaven. Mevrouw Pitera vroeg zich ook af of er onderzoek is gedaan naar de 

effecten van de hydrologische plannen op de investering in het ecosysteem. Met betrekking 

tot de aanbevelingen van de Commissie voor de tweede cyclus vroeg zij of de autoriteiten al 

het mogelijke hadden gedaan ten behoeve van de beoordeling van de waterlichamen, 

aangezien indieners beweren dat de huidige gegevens zijn gebaseerd op beoordelingen van 

slechts 65 % van de waterlichamen. 

 

Mevrouw Valero vertelde dat zij zich bewust is van de problemen met betrekking tot het 
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waterbeheer in Spanje, maar dat de oplossingen uit het verleden niet voldoende zijn om de 

huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Zij is van mening dat Spanje niet de 

richting volgt die de kaderrichtlijn water aangeeft, waarmee zij onder meer doelt op het delen 

van water, zoals in de hydrologische plannen is aangegeven. Zij is van mening dat er 

bijvoorbeeld ten aanzien van het kanaal Segarra-Garrigues voor andere oplossingen gekozen 

had moeten worden om tegemoet te komen aan de waterbehoefte van de gebruikers, zoals het 

gebruik van water uit ontziltingsinstallaties, of beperking van het watergebruik voor 

toeristische doeleinden. 

 

Mevrouw Ždanoka onderbrak de spreekster om aan te geven dat de delegatie niet was 

gekomen om de Spaanse maatregelen te beoordelen, maar om aandacht te besteden aan de 

door de Commissie ontvangen verzoekschriften met betrekking tot specifieke regio's. Zij wist 

dat er een demonstratie had plaatsgevonden in de Ebro-delta. De demonstranten waren van 

oordeel dat er geen sprake is van een eerlijke verdeling van water en zij vroeg naar de 

prioriteiten die worden gehanteerd ten aanzien van de toedeling van water. Zij stelde voor om 

te werken aan betere communicatie met Catalonië en te luisteren naar de wensen van de 

bevolking aldaar. 

 

Mevrouw Kuneva vertelde dat het nieuwe plan de irrigatie van 500 000 ha omvat en vroeg 

hoe het probleem van de door de dammen tegengehouden sedimenten zal worden aangepakt 

en welke maatregelen er zijn genomen voor de getroffen Natura 2000-gebieden. 

 

Mevrouw Estaràs lichtte toe dat de verzoekschriften zijn ingediend vóór de goedkeuring van 

het eerste plan. Na de presentatie van het plan heeft het 18 maanden ter inzage gelegen, 

hetgeen garant heeft gestaan voor ruime publieke inspraak.  84 % van de vertegenwoordigers 

van het ANC stemde in met het Ebro-plan uit de tweede cyclus. Zij lichtte toe dat er in Spanje 

17 autonome regio's bestaan die mogelijk tegenstrijdige belangen hebben ten opzichte van 

elkaar of de overheid. Zij waardeert de inspanningen die door de Spaanse regering zijn 

geleverd om na een vertraging van drie jaar de plannen van de eerste cyclus goed te keuren, 

en waardeert dat de tweede cyclus op tijd is afgerond. Voorts vindt zij het van belang aan te 

stippen dat slechts 5 % van de watermassa van de Ebro niet is beoordeeld. Zij was tevreden 

over de ontvangen toelichtingen en pleitte voor handhaving van deze koers, in die zin dat bij 

het beoordeling van de plannen op hun geschiktheid en op hun verenigbaarheid met de 

kaderrichtlijn water technische argumenten zwaarder moeten wegen dan politieke 

argumenten.  

 

De heer Gutiérrez lichtte toe dat de Commissie op dit moment in Spanje is omdat zij van 

mening was dat de argumenten van de indiener op een mogelijke inbreuk op de kaderrichtlijn 

wateren andere milieurichtlijnen van de EU duidden. Hij is zich bewust van de moeilijkheden 

op het gebied van de waterplanning in Spanje. Hij benadrukte dat de overheid ook rekening 

moet houden met de 20 % betrokkenen die niet akkoord zijn gegaan met de plannen. Hij 

verwijst naar het feit dat de regionale overheid van Castilla La Mancha en de burgemeesters 

van de betrokken steden en de agrarische organisaties unaniem de wens hebben uitgesproken 

in beroep te gaan tegen het nieuwe Taag-stroomgebiedbeheerplan. Hij is van mening dat 

Spanje een evenwichtig waterbeleid nodig heeft. Hij merkte op dat er zowel technische als 

politieke beslissingen meespelen. In dit kader gaf hij aan dat het Plataforma en Defensa de los 

Ríos Tajo y Alberche (platform voor de bescherming van de Taag en de Alberche) ten aanzien 

van het Taag-plan van de tweede cyclus het volgende van mening is: de 400 hm3 aan over te 

hevelen water, ofwel 15 % van het ingedamde reservoir, is buitensporig hoog; voor Talavera 
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zou 20 m3/s moeten gelden in plaats van de huidige 10 m3/s en de zuivering van het water van 

de rivier Jarama moet worden verbeterd. Tot slot stelde hij dat het Taag-

stroomgebiedbeheerplan van de tweede cyclus een aantal goede onderdelen bevat, maar dat er 

een beter evenwicht moet zijn. 

 

Mevrouw Evi vraagt om meer informatie over de delta. Zij merkte op dat de EU de 

biodiversiteitsstreefdoelen voor 2020 niet zal halen en vroeg of de autoriteiten wel alles in het 

werk stellen ter bescherming van de biodiversiteit en Natura 2000. Tegelijkertijd, en met het 

oog op het waterregister, vroeg zij of de overheid maatregelen probeert in te voeren voor het 

toepassen van een voorkeursbeleid voor partijen die minder water onttrekken, en een 

ontmoedigingsbeleid voor partijen die juist meer water onttrekken. 

 

De heer Csáky sprak uit dat hij de antwoorden en toelichtingen op prijs stelde en merkte op 

dat het gesprek voor beide partijen zeer nuttig was geweest. Hij bedankte iedereen voor de 

nieuw aangeleverde informatie en erkende de complexiteit van het waterbeheer in Spanje en 

de inspanningen van de overheid ter verbetering van de waterplanning. Hij gaf aan dat de 

autoriteiten zich vastberaden voor deze zaak inzetten en raadde gematigdheid en energie aan 

voor de toekomst. 

 

Het bezoek aan het Taag-stroomgebied – Talavera de la Reina op 10 februari 

 

Op 10 februari bezocht de delegatie samen met de indieners de locaties in Talavera 

(verzoekschrift nr. 834/2012). De delegatie ging naar de universiteit van Talavera voor een 

rondetafelgesprek met de indieners en wetenschappers. 

 

 • De heer Miguel Angel Sanchez (indiener, Platform Tajo Talavera) lichtte toe dat er bij 

de tweede cyclus van het waterplan voor de Taag niet veel aanbevelingen van de Commissie 

ter verbetering van de eerste cyclus (beoordelingsmethoden, toereikende onderbouwing van 

uitzonderingen op naleving van de milieudoelstellingen, aandacht voor ecologische debieten, 

doelstellingen voor beschermde gebieden, kostendekking) zijn doorgevoerd. De tweede 

cyclus van het Taag-SGBP is vrijwel identiek aan de eerste cyclus, met enkele wijzigingen, en 

gezien de enorme vertraging bij de vaststelling van het eerste plan (2014 in plaats van 2009) 

is er bijna sprake van overlapping van de twee plannen en zijn er in het nieuwe plan voor 

2016 geen verbeteringen doorgevoerd. Met betrekking tot het ecologisch debiet verwijst het 

plan uit de tweede cyclus bijvoorbeeld letterlijk naar de inhoud van het vorige plan. In het 

waterplan voor de Taag 2016, dat in januari is goedgekeurd, is het behalen van de 

milieudoelstellingen van ondergeschikt belang ten opzichte van de interne en externe 

waterbehoefte rondom het stroomgebied van de Taag. Hij herinnerde er tevens aan dat er nog 

geen reactie is ontvangen op de klachten over het zogeheten memorandum. 

 

• De heer Domingo Baeza (Autonome Universiteit van Madrid). Uit de beoordeling van 

de toestand van de waterlichamen in het stroomgebied van de Taag tussen Bolarque en 

Talavera de la Reina (de hoofddoelstelling van het verzoekschrift) blijkt dat deze 

waterlichamen in een slechte ecologische toestand verkeren. Het ministerie had maatregelen 

moeten nemen om verbetering te brengen in deze situatie. Dit is niet gebeurd en de 

autoriteiten zijn hun verplichtingen in het kader van de kaderrichtlijn water dan ook niet 

nagekomen. Met betrekking tot de vaststelling van de ecologische debieten, een wettelijke 

vereiste volgens Spaans recht en een van de belangrijkste maatregelen voor het verbeteren van 

de toestand van de waterlichamen in de Taag, neemt het nieuwe, in januari 2016 
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goedgekeurde plan (2015-2021), de in het vorige plan (2009-2015) voorgestelde 

minimumdebieten over. Het concept van minimumdebieten (die het gehele jaar door constant 

blijven) heeft geen juridische of wetenschappelijke basis en is niet geschikt voor het behalen 

van een goede ecologische toestand van een rivier. Vanuit wetenschappelijk oogpunt gezien is 

een stabiel debiet dat het hele jaar door niet verandert, niet afdoende. Er is een ecologisch 

stroomregime nodig dat rekening houdt met de variabiliteit van het natuurlijk debiet van een 

rivier en het herstel van de hiermee samenhangende biologische en ecologische functies: 

vismigratie, herstel van oeverbeplanting, periodieke overstromingen van de rivieroevers. Dit 

vereist een minimumdebiet tijdens de droge en warme zomermaanden, maar een hoger debiet 

gedurende de rest van het jaar om zo de natuurlijke en variabele hydrografie van de rivier na 

te bootsen. Het stroomgebiedbeheerplan voor de Taag behelst geen ecologisch stroomregime. 

Het feit dat het gemiddelde debiet in Talavera de 20 m3/s soms overschrijdt, maakt het niet tot 

een passende maatregel. Dit cijfer geeft het gemiddelde debiet weer en houdt geen rekening 

met de debietvariabiliteit gedurende het jaar, die nodig is om te voldoen aan de biologische en 

milieunormen voor een toereikend ecosysteem van een rivier. 

 

• José María Bodoque del Pozo (Onderzoeksgroep de Taag, universiteit van Castilla-La 

Mancha) legde uit dat de rivier de Taag vanuit hydromorfologisch oogpunt geen functionele 

rivier is, omdat het debiet 365 dagen per jaar vrijwel constant blijft. Milieutechnisch gezien 

heeft dit belangrijke gevolgen. Het uitblijven van overstromingen heeft tot ernstige 

verstoringen van de rivierhabitats geleid en de eeuwenoude rivierbossen zijn vervangen door 

gewassen. Het ecosysteem van de rivier is ernstig verstoord door de beduidend afgenomen 

toevoer van organische bestanddelen, de grootste energiebron in de voedselketen, naar de 

rivierbedding. De verstoorde hydromorfologische functie van de rivier maakt het onmogelijk 

een goede ecologische toestand te bereiken, in overeenstemming met de bepalingen van de 

kaderrichtlijn water. 

 

• David Howell (hoofd Milieubeleid SEO) en Nicolás López‐ Jiménez, (hoofd 

Bedreigde Soorten - eenheid Behoud, SEO/BirdLife) lichtten toe dat het huidige waterbeheer 

in het stroomgebied van de Taag, en dan met name in de door wateroverhevelingen getroffen 

centrale as van de Taag-Segura, ernstige schade aan de ecosystemen toebrengt, en dat de 

meeste vissoorten inmiddels zijn verdwenen. Daarnaast broeden verschillende soorten vogels 

in de speciale beschermingszones voor vogels ook niet meer in dit gebied aangezien ze zich 

niet aan de kunstmatige veranderingen (regulering van de waterstroming) hebben weten aan te 

passen. De broedgebieden zijn drooggevallen en de habitats zijn sterk versnipperd. De Natura 

2000-gebieden hebben een enorme verandering ondergaan. Het stroomgebiedbeheerplan van 

de Taag waarborgt niet de handhaving van een ecologisch stroomregime dat het voortbestaan 

van deze soorten mogelijk maakt, en bevat geen maatregelen om de rivieroevers en ergst 

getroffen gebieden te herstellen. De nieuwe beheerplannen vormen een bedreiging voor de 

habitats en beschermde soorten. De huidige beheersmaatregelen voor het ecologisch debiet 

hebben een negatief effect op de Natura 2000-gebieden. Deze effecten worden veroorzaakt 

door de regulering van de rivier de Taag en de continue overhevelingen van water, zoals te 

zien in de Natura 2000-gebieden "Carrizales y Sotos de Aranjuez". 

 

• Nuria Hernández‐ Mora (Fundación Nueva Cultura del Agua/universiteit van Sevilla), 

legde uit dat voor verschillende nationale overheden, zowel nu als in het verleden, de Taag-

Segura-omleiding een politieke prioriteit is, waardoor het moeilijk is op een redelijke manier 

de problemen omtrent de watertoevoer in het Segura-stroomgebied aan te pakken. Het is nu 

echter duidelijk dat voor naleving van het EU-recht, en dan met name de Natura 2000-
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richtlijnen en de kaderrichtlijn water, deze omleiding niet in deze vorm kan blijven 

voortbestaan, gezien de huidige voorspellingen op het vlak van klimaatverandering. Tussen 

de jaren 80 en nu is er al een afname te zien van 48 % van de beschikbare waterbronnen in de 

bovenloop van de Taag. De omleiding is ontworpen op basis van schattingen die niet meer 

actueel zijn. De voorspelling is dat de beschikbare waterbronnen in de bovenloop van de Taag 

nog verder zullen afnemen. Daarnaast zijn de milieuomstandigheden in het deel van de Taag 

dat stroomafwaarts van de omleiding ligt, met name in de Natura 2000-gebieden, ronduit 

slecht te noemen vanwege het gebrek aan natuurlijk debiet in de rivier de Taag. Er is niet 

genoeg water om de omleiding in stand te houden. Meer dan 80 % van de waterbronnen in het 

Segura-stroomgebied wordt gebruikt voor irrigatiedoeleinden. Er is dus voldoende water in 

het Segura-stroomgebied voor de huishoudelijke watervoorziening. Daarnaast is er geen 

enkele vorm van controle op het gebruik van grondwater in het waterbekken. Overgeheveld 

water moet tegen de volledige kostprijs worden verkocht, niet tegen de huidige, sterk 

gesubsidieerde tarieven. De kosten voor het overgehevelde water vanuit de rivier Segura 

liggen momenteel op 0,09 euro/m3, 40 % minder werkelijke kosten dan bij het begin van de 

omleiding in 1981, en 50 % minder dan de prijs die voor dat water werd betaald in de 

stroomgebiedmarkten tijdens de periode van droogte van 2005-2008. 

 

Na de presentaties van de wetenschappers, brachten leden van verschillende 

burgerorganisaties en gemeentelijke vertegenwoordigers uit de Taag-oeverregio's kort verslag 

uit over de sociaaleconomische, culturele en milieutechnische gevolgen van de Taag-Segura-

omleiding voor hun dorpen en steden en voor het landschap. De voorzitter van de 

gemeentelijke vereniging voor oeverregio's Entrepeñas y Buendía vermeldde de schade als 

gevolg van het verlies aan inkomsten uit toerisme, misgelopen kansen op het vlak van 

mogelijke economische ontwikkelingen en een afname in de bevolking ten gevolge van de 

aanhoudend lage reservoirniveaus (momenteel 13 % opslag) sinds de Taag-Segura-omleiding 

in gebruik is genomen. Vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties: Asamblea 

para la Defensa del Río Tajo de Aranjuez, Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, 

Asociación "Amigos de Carpio del Tajo", en Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y 

Alberche de Talavera kwamen ook aan het woord om aandacht te vragen voor de bestaande 

maatschappelijke behoefte aan het herstel van de gezondheid van de rivier. De steden 

Aranjuez en Toledo staan bovendien op de werelderfgoedlijst van Unesco en de rivier de 

Taag maakt deel uit van de erfgoed van deze steden. 

 

Het bezoek eindigde met een demonstratie door een groep kanoërs (van de clubs Talavera-

Talak en Sports Club Aranjuez) die de diepte van de rivier lieten zien voor Talavera de la 

Reina. Zij konden naast hun kajaks lopen, het water was slechts 20 cm diep en kwam net tot 

hun knieën. 

 

Algemene opmerkingen  

 

Tijdens het bezoek werd het de delegatie duidelijk dat er behoefte is aan een meer productieve 

en betrouwbare dialoog tussen de indieners en de bevoegde overheidsinstanties. Over het 

algemeen stelden de autoriteiten dat de stroomgebiedbeheerplannen voor de rivier Ebro en de 

rivier de Taag voldoen aan de kaderrichtlijn water, terwijl de indieners het tegendeel 

beweerden. De indieners wezen bovendien op mogelijke inbreuken op de habitat- en de 

vogelrichtlijn, aangezien de waterschaarste en de toestand van de waterlichamen in beide 

rivieren van invloed zijn op verschillende Natura 2000-gebieden. De autoriteiten stellen dat 

bij het vaststellen van de plannen op de juiste wijze rekening is gehouden met de bepalingen 
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inzake inspraak, maar de indieners zijn van oordeel dat er met de resultaten daarvan 

onvoldoende rekening is gehouden.  

 

Ten tweede is tijdens het bezoek duidelijk geworden dat het oosten van Spanje kampt met 

waterschaarste ten gevolge van klimaatverandering, stedelijke druk op het watergebruik, 

intensieve irrigatie en toeristische activiteiten. Er werden twee belangrijke oplossingen naar 

voren gebracht om dit watertekort te ondervangen: wateroverheveling en ontzilting. De leden 

werden voorgelicht over bestaande met EU-middelen gesubsidieerde 

ontziltingstechnologieën. De toekomstige watervraag moet opnieuw worden beoordeeld om 

schaarste te voorkomen, omdat waterschaarste ertoe leidt dat gewassen die dat nodig hebben 

onvoldoende geïrrigeerd kunnen worden.  

 

Voorts legden de deskundigen bewijzen voor om aan te tonen hoe regressie gevolgen heeft 

voor vogelsoorten, schaal- en schelpdieren en zoutpannen, en stelden zij mogelijke 

maatregelen voor om de gevolgen van klimaatverandering in de Ebro-delta te beperken. Het 

grootste deel van de delta is een beschermingszone in de zin van de habitat- en de 

vogelrichtlijn, Ramsar-gebied of gebied dat door Unesco is aangemerkt als biosfeerreservaat. 

De verschillende belanghebbenden, waaronder rijstboeren, vissers, ornithologen en 

milieudeskundigen brachten de volgende problemen met betrekking tot de delta naar voren: 

regressie, verzakking, erosie en verzilting.  

Een van de grootste problemen waar de indieners over klaagden, is het gebrek aan ecologisch 

debiet. Een slechte waterkwaliteit in een rivier die het hele jaar door hetzelfde niveau 

aanhoudt, heeft negatieve gevolgen voor habitats en soorten. De delegatie merkte op dat in het 

geval van de rivier de Taag de daadwerkelijke situatie ter plaatse, de 

omgevingsomstandigheden stroomafwaarts van de omleiding, en met name de situatie in de 

Natura 2000-gebieden, afweken van de situatie zoals beschreven bij de eerdere 

bijeenkomsten, als gevolg van het gebrek aan ecologisch debiet. De Commissie heeft al 

eerder klachten ontvangen met betrekking tot vermeende inbreuken op de vogel- en de 

habitatrichtlijn in de Natura 2000-gebieden in het stroomgebied van de Taag. Er bleek enige 

verwarring te bestaan over de begrippen minimumdebiet, wettelijk voorgeschreven debiet en 

ecologisch debiet (waarvan het laatste van toepassing is in het kader van de kaderrichtlijn 

water). Ngo's hebben herhaaldelijk om grondig en onafhankelijk onderzoek gevraagd met 

betrekking tot de berekening van het ecologisch debiet. 

 

Het doel van de kaderrichtlijn water is de binnenwateren in goede toestand te brengen en te 

houden. Bij de omzetting van de richtlijn moet een duurzaam gebruik van deze waterbronnen 

gerealiseerd worden, een en ander in overeenstemming met het EU-recht, rekening houdend 

met de aanbevelingen van de EU-instellingen en rekening houdend met het openbaar belang. 

 

De delegatie legde uit dat het EU-recht door lidstaten moet worden uitgevoerd en toegepast, 

en dat eventuele problemen eerst op lokaal, regionaal of nationaal niveau moeten worden 

aangepakt, via een dialoog en samenwerking tussen autoriteiten en burgers. 

 

Aanbevelingen 

 

De Commissie verzoekschriften: 
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1. is van oordeel dat het waterbeheer in Spanje opnieuw moet worden beoordeeld, 

overeenkomstig de kaderrichtlijn water en het SGBP; 

2. benadrukt dat in de laatste stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) nog steeds niet de 

tekortkomingen worden gecorrigeerd die de Commissie in maart 2015 met betrekking tot 

de plannen van de eerste cyclus heeft vastgesteld en dat deze plannen derhalve nog niet 

voldoen aan de bepalingen van de kaderrichtlijn water; verzoekt de Commissie de door 

de Spaanse regering gepresenteerde stroomgebiedbeheerplannen van de tweede cyclus te 

verwerpen; 

3. verzoekt de Commissie verslag uit te brengen over de meest recente ontwikkelingen met 

betrekking tot verzoekschrift nr. 938/2012 en nr. 834/2012 en alle openstaande klachten 

met betrekking tot de naleving van de kaderrichtlijn water in verband met de rivier de 

Taag en de rivier de Ebro; 

4. verzoekt de Commissie nauwlettend toezicht te houden op de wijze waarop het EU-recht 

wordt toegepast in de stroomgebiedbeheerplannen in Spanje en met name het SGBP voor 

de Ebro en de rivier de Taag van de tweede cyclus, zoals gepresenteerd door de Spaanse 

regering in 2016; verzoekt de Commissie in het volgende verslag over de uitvoering van 

de stroomgebiedbeheerplannen in het kader van de kaderrichtlijn water, dat in 2017 door 

de Europese Commissie (EC) wordt gepubliceerd, uitvoerig aandacht te besteden aan de 

situatie in de Ebro-delta en de middenloop van de Taag; 

5.  stelt voor dat de Spaanse nationale autoriteiten doeltreffend samenwerken met de 

regionale autoriteiten, ngo's en maatschappelijke organisaties en een constructieve 

dialoog met deze partijen aangaan ter voorbereiding van de derde SGBP-cyclus, en dat de 

autoriteiten eventuele kritiekpunten die tijdens deze dialoog naar voren komen, serieus 

nemen; 

6. benadrukt het belang van samenhang tussen de afzonderlijke milieueffectbeoordelingen 

met betrekking tot verschillende delen van de rivier en de strategische 

milieueffectbeoordeling van de SGBP's van de rivieren;  

7. wijst erop dat volgens de bepalingen van de kaderrichtlijn water het ecologisch debiet 

ook voldoende moet zijn voor het bereiken van een gunstige staat van instandhouding van 

natuurlijke habitats en soorten in Natura 2000-gebieden die afhankelijk zijn van de 

toestand van het water; benadrukt dat het ecologisch debiet niet alleen betrekking heeft 

op de hoeveelheid water, maar ook op een goede chemische samenstelling van de 

binnenwateren, met name in het geval van belangrijke rivieren als de Ebro en de Taag die 

een belangrijke bron van biodiversiteit vormen, zoals blijkt uit het grote aantal 

beschermde Natura 2000-gebieden langs deze twee rivieren; 

8. wijst erop dat de lage niveaus die zijn vastgesteld in het SGBP voor de Taag voor 

Almoguera, Aranjuez, Toledo en Talavera de la Reina samen met het gebrek aan 

seizoensfluctuaties bijdragen aan een ernstige verstoring van het stroomdebiet in de 

gebieden die onder Natura 2000 vallen; is van mening dat dit leidt tot een aanhoudende 

verstoring van de habitats van vissen en andere diersoorten binnen gebieden van 

communautair belang, wat ernstige gevolgen heeft voor de instandhouding van deze 

habitats en een belemmering vormt voor hun herstel; 
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9. doet een aanbeveling tot het uitvoeren van een actueel, onafhankelijk en grondig 

onderzoek naar de behoeften in de beschermde gebieden met betrekking tot 

waterkwaliteit en ecologisch debiet in overeenstemming met de milieudoelstellingen van 

de kaderrichtlijn water en de vereisten van de habitat- en de vogelrichtlijn; dit onderzoek 

moet informatie opleveren voor de volgende SGBP-beoordelingscyclus en helpen 

bijdragen aan de vaststelling van het ecologisch debiet dat nodig is in de Ebro-delta en de 

middenloop van de Taag; het onderzoek moet worden gefinancierd vanuit Europese 

middelen en medewerking verkrijgen van alle betrokken belanghebbenden, waaronder 

vertegenwoordigers van regionale autoriteiten, indieners en maatschappelijke 

organisaties; 

10. stelt voor dat de Spaanse autoriteiten overeenkomstig de aanbevelingen van de Europese 

Commissie nadere mogelijkheden onderzoeken binnen de programma's van maatregelen 

van het SGBP en de aanverwante investeringen, om de milieudoelstellingen te bereiken 

en te voldoen aan de werkelijke essentiële waterbehoefte (bijvoorbeeld de behoefte aan 

drinkwater), en een passend overstromingsregime te realiseren; 

11. stelt voor dat de Spaanse autoriteiten, met het oog op het behalen van de 

milieudoelstellingen in het SGBP voor de rivier de Taag, de voor deze rivier voorgestelde 

ecologische debieten in de tweede cyclus van het SGBP voor de Taag nogmaals 

beoordeelt; stelt voor dat, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de Spaanse 

waterwet, de richtsnoeren van de Commissie inzake ecologische debieten en de 

kaderrichtlijn water, het ecologisch debiet voldoende moet zijn om de goede toestand van 

de rivier te garanderen, zodat het behandelde afvalwater voldoende verdund wordt; het 

ecologisch debiet moet daarnaast voldoende zijn voor het bereiken van een gunstige staat 

van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten in Natura 2000-gebieden die 

afhankelijk zijn van de toestand van het water; 

12. dringt er bij de Spaanse autoriteiten op aan de beschikbare waterbronnen te integreren in 

het huidige SGBP, met inbegrip van niet-conventionele watervoorraden, waarmee met 

name wordt gedoeld op het water uit de door de EU gefinancierde ontziltingsinstallaties 

om zo de waterzekerheid in het stroomgebied veilig te stellen;  

13. stelt voor dat de Spaanse autoriteiten beoordelen in hoeverre de bestaande instrumenten 

voor kostendekking passend zijn en ook toereikend zijn om de doelstellingen van de 

kaderrichtlijn water en het SGBP te bereiken;  een effectief systeem voor vaststelling van 

de waterprijs zal een doeltreffende milieubescherming verder vergemakkelijken; 


