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Formål 

Formålet med undersøgelsesmissionen til Spanien var at møde de andragere, der havde 

indgivet andragende nr. 0938/2012 og nr. 0834/2012, på hjemmebane og indlede en dialog 

med de nationale myndigheder for at få et bedre indblik i forskellige aspekter af de påståede 

overtrædelser af EU-retten, særlig vandrammedirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

vandpolitiske foranstaltninger) i vandløbsoplandene ved floderne Ebro og Tajo.  

Besøget i Ebro-deltaet den 8. februar 

Den 8. februar ankom delegationen til udsigtspunktet "Mirador Migjorn" i Tarragona for at 

møde andragerne fra Plataforma en Defensa del Ebre (andragende nr. 0938/2012) og besøge 

Ebro-deltaet.  

Indledningsvis forelagde Carles Martin og Albert Rovira (forskere fra IRTA) og Toni Munne 

(Agencia Catalana del Aigua) et kortfattet oplæg ved "Mirador Migjorn" om situationen i 

floddeltaet og om, hvordan regression påvirker dyrearter som fugle og skaldyr samt 

saltudvindingssteder; herefter begav delegationen sig til et sted ved navn L’ Encanyisada, 

hvor rundbordssamtalen med andragerne fandt sted. 

I "Mirador Migjorn" forklarede eksperterne, at området, der i vid udstrækning står under 

Natura 2000-beskyttelse, var blevet tildelt et Life+-projekt af Europa-Kommissionen med 

henblik på genopretning af naturtyper i deltalagunen og forvaltning af to kystlaguner i Ebro-

deltaet. L’Alfacada og La Tancada, der blev gennemført mellem 2010 og slutningen af 2014, 

og som fik tildelt 1,5 mio. EUR i EU-midler for at bevare økosystemer med en rig 

biodiversitet, som i øjeblikket er i risikozonen, navnlig såfremt den anden cyklus af Ebro-

vandområdeplanen iværksættes. 

Det planlagte besøg til pilotprojektet om afbødnings- og tilpasningsforanstaltninger i forhold 

til klimaændringer i Ebro-deltaet fandt ikke sted af tidsmæssige årsager.  

Matilde Font, andrageren fra Plataforma en Defensa de l’Ebre PDE, forklarede, at andragende 

nr. 0938/2012 var blevet forelagt for Europa-Parlamentet i juli 2012, fordi den spanske 

regering på det tidspunkt offentliggjorde udkastet til den første vandområdeplan for Ebro for 

2010 – 2015. Denne plan, der skulle have været godkendt i 2009, er blevet erstattet af en plan 

for den anden planlægningscyklus 2015-2021. Andragendet er blevet drøftet ved tre 

lejligheder i Europa-Parlamentet og er fortsat under behandling.  

Det er andragerens opfattelse, at de påstande, der blev fremført i andragendet, fortsat har 

gyldighed i forhold til den anden cyklus vedrørende den "nye" plan. Den nye Ebro-

vandområdeplan, der blev forelagt af regeringen i januar 2016, indeholder ingen væsentlige 

ændringer i forhold til den tidligere plan, navnlig ikke hvad angår planens konsekvenser for 

Ebro-deltaet.   

Andrageren sagde, at der i Kommissionens rapport om gennemførelsen af 

vandrammedirektivet ved hjælp af vandområdeplaner, som blev offentliggjort i marts 2015, 

var blevet fremsat et stort antal henstillinger med hensyn til den spanske stats hydrologiske 

forvaltningsplaner, herunder Ebro-vandområdeplanen, men at den spanske regering ikke 

havde taget hensyn til disse henstillinger i denne anden cyklus. Derfor garanterer denne nye 
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plan ikke opfyldelsen af de målsætninger, som EU har opstillet, og heller ikke en god 

økologisk tilstand i de relevante vandområder, jf. vandrammedirektivets krav. 

For David Howell fra SEO Bird Life er Ebro-deltaet et naturområde af strategisk betydning 

for fugletræk mellem Afrika og Europa. Størstedelen af floddeltaets areal har status af 

naturpark og er beskyttet af habitatdirektivet og fugledirektivet, i henhold til Ramsar-

konventionen og som UNESCO-biosfærereservat. Den nye Ebro-vandområdeplan, der 

dækker tidsrummet 2015-2021, yder ingen garanti for, at arterne i Ebro-deltaet bliver bevaret. 

Efter hans opfattelse har denne anden cyklus (2015-2021) ikke forbedret situationen.  

Susanna Abella fra PDE mente, at den nylig godkendte vandområdeplan er blevet udformet 

ud fra kriterier for tildeling af vandudnyttelsesrettigheder, hvilket ikke er på linje med 

miljøstandarderne i vandrammedirektivet. Omtrent 85% af det budget, der er afsat til planens 

gennemførelse, vedrører foranstaltninger og projekter, som handler om at efterkomme 

efterspørgslen på vand, hvor det først og fremmest drejer sig om at opføre store 

vandforsyningsanlæg og dæmninger og anlægge vandingskanaler. Størstedelen af disse 

foranstaltninger ville resultere i tilbagegang for vandområderne. Ebro-vandområdeplanen 

lægger op til en enorm stigning i vandforbruget og dermed en mindre vandføring i floderne. 

Det nuværende kunstvandede område i vandløbsoplandet (965 000 ha) vil vokse til et samlet 

areal af 1 410 000 ha (en stigning på 46 %). Faktisk omfatter vandområdeplanen 56 nye 

reguleringsarbejder (dæmninger og tilsvarende projekter), som gør det muligt at oplagre mere 

end 2 000 hm3/år i tilgift til den nuværende samlede kapacitet på 7 580 hm3. 

Ifølge Carles Ibañez fra IRTA anslås den gennemsnitlige naturlige vandføring i Ebro til ca. 

13 900 hm3/år. Vandforbruget i forbindelse med den hypotetiske udvikling af 1 410 000 ha 

kunstvandet landbrugsjord i vandløbsoplandet anslås til i alt 10 700 hm3/år (ca. 77 % af den 

gennemsnitlige naturlige vandføring i Ebro). Udviklingen af disse nye kunstvandingsprojekter 

ville øge belastningen på vandressourcerne og påvirke beskyttede vådområder og især Ebro-

deltaet, flodmundingen og Ebro's marine økosystemer. 

Ifølge Carles Ibañez opererer den nye Ebro-vandområdeplan med en miljømæssigt forsvarlig 

vandføring på 3 010 hm3/år (svarende til 21 % af den anslåede naturlige vandføring) for at 

sikre Ebro-deltaet. Andragerne og eksperterne mener imidlertid, at dette er helt 

utilstrækkeligt. Myndighederne har angivet et tal for en økologisk vandføring på flodens 

afsluttende strækning, der svarer til den resterende vandføring, når hele den nuværende og 

fremtidige efterspørgsel efter vand fra Ebro er blevet dækket. Den nye vandområdeplan 

indeholder ingen dokumentation for, at den foreslåede økologiske vandføring ikke kommer til 

at beskadige Ebro-deltaets vandøkosystemer. Forsigtighedsprincippet må tages i anvendelse 

for at fastsætte en vandføring, som garanterer bevarelsen af dette strategisk vigtige 

naturområde ved Middelhavet. Den afsluttende strækning af floden, det nedre Ebro-flodløb, er 

et delta, hvor der er behov for en passende økologisk vandføring. Beregningerne i den nye 

vandområdeplan lever ikke op til dette krav. Eksempelvis bør vandføringen i dette afsnit af 

floden tage hensyn til risikoen for saltvandsindtrængning i grundvandet. Langvarig 

saltvandsindtrængning ville gøre miljøet mindre egnet for de naturligt hjemmehørende arter 

med en lav tolerancetærskel over for saltindholdet og ville øge hyppigheden og intensiteten af 

algevækst. Der ville være alvorlige negative konsekvenser for vandområderne ved Ebro-

flodens nedre del. Desuden ville dynamikken i Ebro-flodens vandføring få væsentlige 

konsekvenser for de marine økosystemer tæt på kysten. Derfor bør den miljøtilpassede 

vandføring tage højde for det bidrag, som tilstrømningen af ferskvand yder til disse marine 



 

PE578.676v02-00 4/15 CR\1100929DA.doc 

DA 

økosystemer. Endvidere opererer den foreslåede vandføring ikke med en fyldestgørende 

løsning for oversvømmelser, hvilket har vital betydning for at mobilisere de sedimenter, der 

bliver tilbageholdt af dæmninger længere oppe ad floden. 

Carles Ibañez forklarede, at vurderingen af vandområdernes økologi er et centralt element i 

vandrammedirektivet, som sætter myndighederne i stand til at udarbejde en konkret diagnose 

og opstille konkrete målsætninger for at opnå en miljømæssigt set tilfredsstillende tilstand. 

Andragerne erklærede, at Ebro-vandområdeplanen er mangelfuld, hvad angår evalueringen af 

vandområdernes status. I de forskellige dele af vandløbsoplandet er der ikke fastsat 

referencebetingelser, og planen indeholder ikke en egnet metode til at evaluere Ebro-deltaets 

økologiske tilstand med henblik på at opfylde EU's kvalitetsstandarder. Uden en klar 

definition af vandområdernes nuværende økologiske tilstand vil det ikke være muligt at 

evaluere de planlagte foranstaltningers konsekvenser. Efter andragerens mening giver de 

oplysninger, som Ebro-flodforvaltningsmyndighederne og de kompetente spanske ministerier 

har udleveret, et misvisende billede af Ebro-vandløbsoplandets nuværende økologiske 

tilstand. Faktisk hævder disse myndigheder, at omtrent 70 % af vandområderne i 

vandløbsoplandet har en god økologisk tilstand, og at de miljømæssige målsætninger er 

opfyldt i størrelsesordenen 75 %. Denne analyse må i høj grad betegnes som en overvurdering 

af situationen, når det tages i betragtning, at 35 % af vandområderne end ikke er medtaget i 

vurderingen. Det er andragerens opfattelse, at det er mere realistisk at anslå den procentvise 

andel af vandområder med en god økologisk tilstand til 42 %. Endelig bemærkes det, at 

vandområdeplanen ikke omfatter supplerende kontroller i forhold til Natura 2000-områder. 

Ud fra en miljømæssig synsvinkel er Ebro-deltaet vigtigt, fordi det indeholder en enestående 

mangfoldighed af levesteder og dyreliv på et relativt begrænset areal (330 km2), og også fordi 

deltaet spiller en strategisk rolle for fugletræk i nord-sydgående retning. Ebro-deltaet er 

bemærkelsesværdigt i ornitologisk henseende og på grund af den halofile flora. Mange 

levesteder og arter i Ebro-deltaet er sjældenheder i Europa og i Middelhavsområdet, hvilket 

gør det vigtigt at bevare dem for at opretholde den biologiske mangfoldighed. Mange af disse 

levesteder og arter er yderst afhængige af det vand og de sedimenter, som Ebro-floden leverer 

til deltaet. 

Carles Ibañez konkluderede, at Ebro-vandområdeplanen ikke indeholder en 

konsekvensanalyse for områder med stor miljømæssig værdi eller for de arter, der lever på 

disse steder: dvs. konsekvenserne af en tilvækst på 445 000 ha kunstvandede arealer længere 

oppe ad floden (med den tilhørende forurening fra kunstgødning og andre kemiske produkter) 

og et fald i mængden af sedimenter, der når frem til floddeltaet, fordi de bliver tilbageholdt 

bag dæmningerne opstrøms. I øjeblikket er det meget få sedimenter, der når frem til deltaet. I 

1960'erne blev der opført kæmpestore reservoirer, og der skete en udvidelse af de 

kunstvandede arealer, og efterfølgende har floddeltaet mistet et væsentligt areal (på grund af 

sætning og regression) – navnlig kystområder inden for Natura 2000-nettet, med et tilhørende 

tab af levesteder og dyrearter. I øjeblikket ligger regressionshastigheden på 10 meter om året. 

Den reducerede vandføring i floden samt den reducerede afgivelse af næringsstoffer og 

sedimenter ville mindske den biologiske produktivitet i Ebro-deltaet og de tilstødende 

kystområder. Den aftagende tilførsel af ferskvand ville medføre ændringer i 

plantesamfundene i floddeltaet og i oversvømmelserne, og fuglelivets overlevelse afhænger af 

disse faktorer. De manglende sedimenter og det voksende havniveau vil føre til, at vigtige 

ynglearealer går tabt for fuglene. 

De to fiskere Joan Balague og Ramon Carles forklarede, at Ebro-flodens indflydelse på 
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fiskeriet helt klart har afspejlet sig f.eks. i ansjosfangsterne i Tarragona-området – hvert 

sekund Ebro-floden afleverer en kubikmeter vand i havet svarer det til en fangst på 200 kg 

ansjoser det følgende år. Tydeligvis er det vigtigt, at de store floder, som udmunder i 

Middelhavet, er i en god tilstand, fordi de leverer næringsstoffer til havet og spiller en 

nøglerolle i fødekæden i Middelhavet. Ferskvandet fra floden "gøder" havet i dette område 

takket være de næringsstoffer, som ferskvandet indeholder, og skaber en ekstremt produktiv 

grænseflade mellem saltvand og ferskvand. Fytoplankton danner grundlag for fødekæden i de 

akvatiske økosystemer. Mange undersøgelser påviser en klar forbindelse mellem fangster af 

fisk og skaldyr (sardiner, ansjoser, hummer, rejer og andre skaldyr) og Ebro-flodens output. 

Vandområdeplanen foreslår en vandføring, som udgør en drastisk reduktion, og som samtidig 

ser bort fra den naturlige vandføringscyklus. 

I 2011-2012 blev der målt den hidtil laveste vandføring i Ebro-floden – 4 000 hm3/år. 

Muslingeproduktionen faldt til 2 500 t/år, og den gennemsnitlige kvalitet faldt til 180 g/kg. 

I det følgende år, 2013-2014 (begyndelsen af den fugtige cyklus) var vandføringen på over 

16 000 hm3 /år, og muslingeproduktionen voksede til over 4 000 t/år, mens kvaliteten steg til 

240 g. 

Konklusionen er, at vandet fra floderne ikke går til spilde i havet. Tværtimod genereres der 

produktivitet i de marine økosystemer på en naturlig måde. 

Jordi Prat, risbonde, fortalte, at rismarkerne i Ebro-deltaet er den eneste mulige afgrøde i det 

meste af deltaet. På grund af havvandet har jordbunden et naturligt saltindhold, således at det 

er nødvendigt at oversvømme markerne med ferskvand for at kontrollere saltindholdet. 

Markerne bliver oversvømmet, og der plantes ris i foråret. Høsten finder sted seks måneder 

senere.  

Rismarkerne pløjes op og oversvømmes efter høsten, og det betyder, at de bliver til et 

strategisk fristed for fuglelivet. Rismarkerne er hjemsted for en bred vifte af fuglearter, 

navnlig til fouragering. Derfor har denne afgrøde afgørende betydning for at bevare områdets 

ornitologiske status. 

Rismarkerne fungerer også som et akvatisk økosystem med et stort opbud af biologisk 

mangfoldighed.  

Deltaet har et kunstvandingsnet. Via dette net fordeles der vand (fra Ebro-floden) rundt 

omkring i deltaet, ligesom en lille mængde sedimenter transporteres ud til deltaets 

overfladeareal. Kun på denne måde kan disse sedimenter nå ud på deltaets marker og 

medvirke til at begrænse virkningerne af sætning og regression. Den mindskede vandføring i 

floden og opførelsen af nye reservoirer vil indebære en drastisk formindskelse af den 

vandmængde, der når frem til deltaets overfladeareal, og saltindholdet vil således vokse. Den 

manglende tilførsel af sedimenter til deltaet vil fremskynde den naturlige sætningsproces. 

Efter rundbordsdiskussionen deltog MEP'erne Tatjana Ždanoka, Bodil Valero, Kostadinka 

Kuneva, Rosa Estaràs Ferragut, Javi Lopez, Ernest Urtasun og Pál Csáky i en spørgerunde. 

Madrid - 9. februar - Møde med følgende myndigheder: Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, Confederacion hydrografica del Tajo, Confederacion 

hydrografica del Ebro og DGA (generaldirektoratet for vand)  
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Pál Csáky, delegationens leder, takkede de fremmødte og understregede, at besøget havde et 

konstruktivt formål, og at det var delegationens ønske at opnå en bedre forståelse af 

vandforvaltning i Spanien, og han erindrede om, at de to andragender om Tajo og Ebro var 

blevet forelagt for Udvalget for Andragender. Han forklarede desuden, at udfaldet af disse 

drøftelser og de besøg, der havde fundet sted dagen forinden (i Ebro-deltaet), og som ville 

finde sted den følgende dag (til Tajo-flodens vandløbsopland) ville hjælpe delegationen med 

at fremsætte passende henstillinger.  

Liana Ardiles, generaldirektør for vandmyndighederne, gav et kort oplæg om hydrologisk 

planlægning i Spanien, hvor hun lagde vægt på følgende generelle aspekter: 

-  første planlægningscyklus er i vid udstrækning blevet afløst af den anden cyklus; de nye 

planer omfatter et væsentligt antal forbedringer. Den spanske regering godkendte den anden 

plan i januar 2016. I denne plan fokuseres der på forbedringerne i den anden cyklus: Man har 

tilpasset planerne til vandrammedirektivets krav og inkorporeret alle de henstillinger, som 

Europa-Kommissionen har fremsat. Hun forklarede, at planlægningscyklussen er en proces, 

hvor der konstant foretages forbedringer. 

-  Hun fremhævede de særlige kendetegn ved vandforvaltning i Spanien – et land, som ofte 

bliver udsat for ekstrem tørke og ekstreme oversvømmelser – og forklarede, hvordan den 

økonomiske udvikling i Spanien bliver påvirket af spørgsmålet om vandforsyning; i 

Middelhavsområdets klima er vand en afgørende faktor. Ifølge generaldirektøren bliver der 

ikke foretaget en afvejning mellem efterspørgsel og miljømål i andre EU-planer, fordi der 

ikke findes de samme problemer med vandmangel og svingende vandtilførsel som i Spanien. 

- Hun forklarede, hvordan myndighederne i de seneste år har gennemført den første og den 

anden planlægningscyklus med en meget høj deltagelse fra brugernes side, og hun påpegede, 

at der forelå offentlig dokumentation fra et forløb på over 18 måneder, idet alle berørte parter 

havde været repræsenteret i processen. Alle vandplaner, også planerne for Ebro og Tajo, 

havde opnået 80 % tilslutning fra alle regioner og vandbrugere. Alle brugere havde stemt for 

planerne. 

- Hun erkendte, at der havde været juridiske problemer og sager ved domstolene, men hun 

understregede, at 20 ud af de 40 sager, der vedrørte den første planlægningscyklus, var blevet 

afgjort til fordel for den nationale forvaltning (navnlig henviste hun til en nylig afgørelse fra 

den spanske højesteret om den første cyklus i Ebro-planlægningen, hvor der udtales støtte til 

myndighedernes plan og navnlig til etableringen af en miljøtilpasset vandføring). 

Victor Arqued, vicegeneraldirektør for vandplanlægning og bæredygtig udnyttelse af vand, 

fik ordet og bemærkede følgende: 

- I Spanien var der blevet udarbejdet hydrologiske planer forud for vedtagelsen af 

vandrammedirektivet, og disse planer havde andre målsætninger. Formålet var at 

imødekomme samfundsøkonomiske behov og at fordele vandet (eftersom vandressourcerne i 

Spanien i høj grad er ulige fordelt). Vandrammedirektivet ændrede Spaniens tilgang til 

spørgsmålet om vandforvaltning, idet myndighederne efter offentliggørelsen af dette direktiv 

besluttede at sammenkoble de to hensyn (vandefterspørgsel og miljøbeskyttelse). 

- I den første cyklus var udarbejdelsen og behandlingen af planerne forbundet med store 

vanskeligheder, fordi det var problematisk at få fordelt vandressourcerne (som bekendt er 
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vand en knap ressource i Spanien). I den anden cyklus har man bestræbt sig på at rette op på 

de problemer, der blev indkredset i den første cyklus. Myndighederne har samarbejdet med 

EU i denne forbindelse, og de nye planer er klart på linje med EU's krav. I denne 

arbejdsproces bliver der konstant foretaget forbedringer, og mange af henstillingerne vil også 

resultere i forbedringer i den tredje cyklus. 

- Særlige aspekter, som er blevet forbedret i anden cyklus (godkendt rettidigt): 

 Der er blevet fastsat en miljøtilpasset vandføring for næsten 3 000 vandområder (ud af 

i alt 4 000 vandområder). 

 Der er udarbejdet en bedre karakteristik af vandområder, navnlig i Ebro-deltaet. 

 Hensyntagen til behovene i Natura 2000-områder, navnlig i Tajo og Ebro 

 Store fremskridt med at definere miljøtilpasset vandføring samt forbedrede 

overvågningsprogrammer. 

 Et mindsket antal vandforekomster har en udokumenteret status, og der er allerede 

fastsat nye regler om vurdering af vandområders tilstand. 

Raimundo Lafuente, præsident for Confederacion hydrografica del Ebro, fik ordet og 

fremsatte følgende bemærkninger: 

- Ebro-vandløbsoplandet er det største på Den Iberiske Halvø. 

- Ebro-vandområdeplanen er blevet udarbejdet i overensstemmelse med spansk ret og EU-

retten (som f.eks. habitatdirektivet og direktivet om strategisk miljøvurdering). 

- Denne plan er blevet udarbejdet efter en omfattende offentlig høringsrunde, hvor man har 

søgt at tilgodese alle hensyn inden for den nugældende lovgivnings rammer. Der er foretaget 

forbedringer med hensyn til omkostningsdækning, evaluering af vandforekomster og kontrol 

med miljøtilpasset vandføring. 

- Ved vandplanlægningen og -forvaltningen i Ebro-vandløbsoplandet er der taget 

udgangspunkt i princippet om integreret vandforvaltning, hvilket har bidraget til et godt 

samarbejde mellem de berørte parter. 

- Han understregede, at der var gjort en ihærdig indsats for at studere og forske i en 

miljøtilpasset vandføring i Ebro-deltaet. Den miljøtilpassede vandføring ved Ebro-

flodmundingen som defineret i den hydrologiske plan er relativt set langt højere end den 

miljøtilpassede vandføring i floderne i Ebro-vandløbsoplandet og vandføringen ved 

mundingen af andre spanske floder og floder i andre semiaride regioner i verden. Dette viser, 

hvor stor en indsats der er gjort i Ebro-vandløbsoplandet for at tilgodese miljøet. 

- Den fastsatte miljøtilpassede vandføring er i overensstemmelse med de spanske 

bestemmelser om beregningsmetoden. Evalueringen af konsekvenserne af denne vandføring 

viser, at den miljøtilpassede vandføring er rimelig, og at det største problem i Ebro-deltaet 

fremover bliver det stigende havniveau, som skyldes klimaændringerne. 

Han sagde, at den tekniske kvalitet af det arbejde, der var blevet lagt i at udforme den 

hydrologiske plan til fastsættelse af den miljøtilpassede vandføring i Ebro-deltaet, var blevet 

anerkendt ved den spanske højesterets afgørelse (STS 5035/2015 af 20. november). 
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Miguel Antolin, præsident for Confederacion hydrografica del Tajo, fik ordet og fremsatte 

følgende bemærkninger: 

- Tajo-floden er den længste flod på Den Iberiske Halvø: Vandtilførslen til vandløbsoplandet 

er faldende og meget uregelmæssig. Vandløbsoplandet har den største reguleringskapacitet 

(11 500 hm3) og omfatter over 20 % af bybefolkningen i Spanien. Vandforbruget er på 58,9 % 

til landbruget og på 26,5 % til forbrug i byerne. 

- Hvad angår vandområdernes status, bemærkede han, at 58,2 % af vandforekomsterne 

allerede er i en god tilstand. Der er sket forbedringer i deres økologiske og kemiske status. I 

den anden planlægningscyklus for Tajo er der gjort fremskridt med at nå de miljøpolitiske 

målsætninger, navnlig med hensyn til vandkvalitet samt inkorporering af beskyttede 

naturområder. 

- Hvad angår den miljøtilpassede vandføring i Tajo-floden, har de eksisterende planer for 

første gang fastsat en minimumsvandføring på 10 m3 / s. I praksis er vandføringen større.  

- Han forklarede, at der forelå et program med foranstaltninger, som omfattede planlagte 

investeringer til en værdi af 2,583 mia.: 58 % af disse investeringer har til formål at mindske 

vandforureningen, og 21 % sigter på at begrænse efterspørgslen på vandudvinding. 

- Han sagde, at myndighederne havde gjort en stor indsats i den indeværende valgperiode for 

at få godkendt den første cyklus og planerne til den anden cyklus, og han understregede, at 

der til stadighed blev arbejdet for at forbedre planerne.  

Manuel Menendez, miljøkonsulent og ekspert i strategisk miljøvurdering, generaldirektoratet 

for kvalitets- og miljøvurdering og det naturlige miljø, fik herefter ordet. Han redegjorde for 

proceduren for strategisk miljøvurdering, som fulgte efter de hydrologiske planer. Manuel 

Menendez forklarede, at de hydrologiske planer har til formål at forbedre miljøet; han 

bemærkede, at miljømyndigheden havde fungeret som tilsynsorgan med det formål at sikre, at 

vandrammedirektivets miljøpolitiske målsætninger blev opfyldt. Denne proces havde bidraget 

til at sikre væsentlige forbedringer i den anden planlægningscyklus. I denne forbindelse 

understregede han, at de miljømæssige restriktioner i forhold til ny infrastruktur ligger på linje 

med EU-direktiverne, og at foranstaltningerne i de hydrologiske planer er i overensstemmelse 

med de foranstaltninger, der er foreskrevet i andre EU-direktiver. 

Pál Csáky fik ordet og gav plads til spørgsmål: 

Julia Pitera henviste til andragernes påstand om, at de nye hydrologiske planer ville virke 

undergravende på EU-investeringer til en værdi af 2 mio. EUR til beskyttelse af levesteder i 

Ebro-deltaet (LIFE-programmet). Hun bad om mere udførlige oplysninger om dette 

spørgsmål, navnlig om længden af investeringsperioden og de samlede EU-udgifter. Julia 

Pitera spurgte også, om der var gennemført undersøgelser af de hydrologiske planers 

konsekvenser for investeringer i økosystemet. Hvad angår Europa-Kommissionens 

henstillinger vedrørende den anden cyklus, spurgte hun, om myndighederne havde gjort en 

tilstrækkelig indsats for at vurdere vandområderne, siden andragerne hævdede, at de 

foreliggende data var baseret på en vurdering af kun 65 % af vandområderne. 

Bodil Valero erklærede, at hun havde forståelse for de problemer, som vandforvaltningen 

giver anledning til i Spanien, men at løsningsmodeller fra fortiden ikke kan bruges til at møde 
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udfordringerne i nutiden og fremtiden. Hun mente, at Spanien ikke arbejder i 

overensstemmelse med vandrammedirektivets forskrifter, heller ikke når det drejer sig om 

vandfordeling inden for rammerne af de hydrologiske planer. Efter hendes opfattelse burde 

man f.eks. i forhold til Segarra-Garrigas-kanalen have søgt efter andre løsninger for at dække 

brugernes vandbehov, bl.a. ved at bruge vand fra afsaltningsanlæg eller ved at reducere 

vandforbruget til turisme. 

Tatjana Zdanoka påpegede, at delegationen ikke var kommet for at evaluere Spaniens indsats, 

men for at fokusere på de andragender, som udvalget havde modtaget om bestemte regioner. 

Hun var klar over, at der havde været en demonstration i Ebro-deltaet. Demonstranterne 

havde hævdet, at vandressourcerne ikke bliver retfærdigt fordelt, og hun spurgte om, hvordan 

der bliver prioriteret ved vandtildelingen. Hun foreslog, at der blev etableret en bedre dialog 

med Catalonien, og at man lyttede til de lokale synspunkter. 

Kostadinka Kuneva sagde, at man ifølge den nye plan agter at foretage kunstvanding af 

500 000 ha, og hun spurgte, hvordan man ville løse problemet med sedimenter, som bliver 

tilbageholdt ved dæmningerne, og hvilke foranstaltninger der ville blive truffet i forhold til de 

berørte Natura 2000-områder. 

Rosa Estaràs forklarede, at andragenderne var blevet indgivet inden godkendelsen af den 

første plan. Planen var blevet forelagt for offentligheden til eftersyn i et tidsrum af 18 

måneder, hvilket sikrer en bred offentlig deltagelse: 84 % af repræsentanterne for ANC havde 

tilsluttet sig forslaget i den anden planlægningscyklus for Ebro. Hun forklarede, at der er 17 

autonome regioner i Spanien, og at der kan være interessemodsætninger mellem dem 

indbyrdes eller i forhold til staten. Hun udtrykte sig anerkendende om den indsats, som den 

spanske regering havde gjort for at få godkendt planerne fra den første cyklus med tre års 

forsinkelse, og hun påskønnede, at den anden planlægningscyklus var gennemført rettidigt. På 

den anden side mente hun, at man må være opmærksom på, at det kun er 5 % af 

vandforekomsterne i Ebro, der ikke er blevet evalueret. Hun var tilfreds med de forklaringer, 

der var blevet givet, og håbede, at drøftelserne kunne fortsætte i samme spor, således at 

tekniske argumenter kan få forrang frem for politiske argumenter, når der skal tages stilling 

til, om planerne er hensigtsmæssige og i overensstemmelse med vandrammedirektivet.  

Sergio Gutiérrez forklarede, at Kommissionen nu er i Spanien, fordi man mener, at 

andragernes argumenter peger i retning af en mulig overtrædelse af vandrammedirektivet og 

andre EU-direktiver på miljøområdet. Han var klar over, at det er vanskeligt at planlægge om 

vandressourcer i Spanien. Han understregede, at forvaltningen må tage hensyn til de 20 %, 

der har modsat sig planerne. Han henviste til, at den regionale regering i Castilla La Mancha 

sammen med borgmestrene i de berørte byer og landbrugsorganisationerne samstemmende 

har tilkendegivet, at de ønsker at klage over den nye plan for Tajo-vandløbsoplandet. Han 

mente, at Spanien har behov for en afbalanceret vandpolitik. Han bemærkede, at der skal 

træffes både tekniske og politiske afgørelser. I denne forbindelse påpegede han, at 

organisationen til beskyttelse af floderne Tajo og Alberche har fastholdt følgende krav med 

hensyn til den anden planlægningscyklus for Tajo: Det er overdrevent at foretage en 

overførsel på 400 hm3 svarende t il 15 % af de inddæmmede vandressourcer; der er brug for 

20 m3/s i Talavera mod de nuværende 10 m3/s, og for Jarama-flodens vedkommende må 

vandrensningen forbedres. Hans konklusion var, at den anden planlægningscyklus for 

vandløbsoplandet indeholder gode elementer, men at der er behov for en mere afbalanceret 

løsning. 
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Eleonora Evi anmodede om oplysninger om deltaet. Hun bemærkede, at EU ikke kommer til 

at opfylde 2020-målene for biologisk mangfoldighed, og spurgte, om myndighederne virkelig 

gør alt for at beskytte den biologiske mangfoldighed og Natura 2000. Med hensyn til 

vandregistret spurgte hun, om forvaltningen søger at gennemføre foranstaltninger, som giver 

positiv særbehandling til de parter, der har et mindre vandforbrug vand, og som virker 

afskrækkende på de parter, der har et større vandforbrug. 

Pál Csáky takkede for de forskellige svar og forklaringer og bemærkede, at drøftelserne var 

yderst nyttige for begge parter ved forhandlingsbordet. Han takkede for de nye oplysninger, 

der var blevet fremlagt, og konstaterede samtidig, at vandforvaltning er et kompliceret 

spørgsmål i Spanien, og at myndighederne gør en ihærdig indsats for at forbedre 

vandplanlægningen. Han tog til efterretning, at myndighederne arbejder målbevidst med dette 

spørgsmål, og henstillede, at der bliver udvist mådehold og målbevidsthed fremover. 

Besøget i Tajo-vandløbsoplandet – Talavera de la Reina den 10. februar 

Den 10. februar besøgte delegationen forskellige steder i og omkring Talavera sammen med 

andragerne (andragende nr. 0834/2012). Delegationen begav sig til universitetet i Talavera, 

hvor rundbordsdiskussionen med andragerne og forskerne fandt sted. 

• Miguel Angel Sanchez (andrager, platformen for Tajo i Talavera) forklarede, at ikke ret 

mange af Europa-Kommissionens henstillinger om forbedring af den første plan er blevet 

indarbejdet i den anden cyklus af Tajo-vandplanen (evalueringsmetoder, passende 

begrundelse af undtagelser fra overholdelse af miljømålene, hensynet til den miljøtilpassede 

vandføring, mål for beskyttede områder, omkostningsdækning). Den anden 

planlægningscyklus for Tajo-floden er i realiteten en gentagelse af den første cyklus med få 

variationer, når man tager i betragtning, at de to planer nærmest overlapper tidsmæssigt, fordi 

den første plan blev vedtaget med stor forsinkelse (i 2014 i stedet for i 2009), og der ikke er 

blevet foretaget forbedringer i den nye plan fra 2016. Hvad angår den økologiske vandføring, 

henvises der for eksempel i den anden plan faktisk bogstavelig talt til den foregående plan. 

Tajo-vandplanen fra 2016, som blev godkendt i januar, prioriterer den interne og eksterne 

efterspørgsel efter vand fra Tajo-vandløbsoplandet højere end de miljøpolitiske mål. Han 

bemærkede desuden, at der endnu ikke var kommet svar på klagerne over det såkaldte 

memorandum. 

• Dr. Domingo Baeza (Madrids autonome universitet): Ifølge den vurdering, der er foretaget 

af vandområdernes tilstand i Tajo-vandløbsoplandet mellem Bolarque og Talavera de la Reina 

(den centrale problemstilling i andragendet), har disse områder en dårlig økologisk tilstand. 

Ministeriet skulle have gennemført foranstaltninger til at forbedre situationen. Dette er ikke 

sket, og myndighederne har således ikke efterlevet vandrammedirektivets krav. Med hensyn 

til den miljøtilpassede vandføring, som er et lovkrav i Spanien og en central forudsætning for 

at forbedre Tajo-vandområdernes status, gentager den nye plan (2015-2021), der blev 

godkendt i januar 2016, den foreslåede minimumsvandføring fra den foregående plan (2009-

2015). Begrebet minimumsvandføring (konstant året rundt) hviler ikke på et videnskabeligt 

eller retligt grundlag og er ikke egnet til at realisere målsætningen om at sikre floden en god 

økologisk tilstand. En stabil minimumsvandføring, som ikke varierer i årets løb, er 

utilstrækkelig ud fra en videnskabelig synsvinkel. Det er nødvendigt at operere med en 

miljøtilpasset vandføring, som kopierer variationerne i flodens naturlige vandføring og gør det 

muligt at retablere vandføringens biologiske og miljømæssige funktioner: fiskemigration, 
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retablering af vegetationen langs bredderne, periodisk oversvømmelse af flodbredderne. Dette 

kræver en minimumsvandføring i de tørre og varme sommermåneder, men en mere rigelig 

vandføring resten af året, hvilket svarer til flodens naturlige og variable hydrografi. 

Flodforvaltningsplanen for Tajo indeholder ikke et forslag om en miljøtilpasset vandføring. 

Det faktum, at den gennemsnitlige vandføring i Talavera af og til overstiger 20 m3/s, er ikke 

tilstrækkeligt, eftersom den gennemsnitlige vandføring ikke siger noget om de nødvendige 

variationer i vandføringen i årets løb, som er nødvendige for at tilgodese de biologiske og 

miljømæssige krav til et velfungerende flodøkosystem. 

• Dr. José María Bodoque del Pozo (Tajo-forskningsgruppen, Castilla‐ La-Mancha-

universitetet) forklarede, at Tajo ikke er en funktionel flod ud fra en hydromorfologisk 

synsvinkel, hvilket betyder, at vandføringen praktisk taget er konstant i alle årets 365 dage. 

Dette har vigtige konsekvenser ud fra en miljømæssig synsvinkel. De manglende 

oversvømmelser har givet anledning til væsentlige forstyrrelser af levestederne ved floden, og 

den oprindelige skovbevoksning langs bredderne er blevet erstattet af afgrøder. Derfor er der 

sket et markant sammenbrud i flodens økosystem, fordi der er sket en væsentlig tilbagegang i 

tilførslen af organisk materiale til flodsengen, hvilket er den vigtigste kilde til energi i 

fødekæden. Flodens manglende hydromorfologiske funktion gør det umuligt at opnå en god 

miljømæssig status i overensstemmelse med vandrammedirektivets bestemmelser. 

• David Howell (miljøpolitisk ansvarlig ved SEO) og Nicolás López‐ Jiménez (leder af 

enheden for truede arter og naturbeskyttelse, SEO/BirdLife) forklarede, at den nuværende 

vandforvaltning i Tajo-vandløbsoplandet – særlig omkring den centrale akse, der er påvirket 

af vandoverførslerne mellem Tajo og Segura – giver anledning til alvorlige skader på 

økosystemerne, eftersom de fleste fiskearter er forsvundet. Adskillige fuglearter, som er 

hjemmehørende i ZEPA-zonerne, er holdt op med at yngle i området, fordi de ikke har kunnet 

tilpasse sig de kunstige ændringer (regulering af vandføringen). Yngleområderne er tørret ud, 

og levestederne har været udsat for en alvorlig fragmentering. Natura 2000-områderne har 

været udsat for store forandringer. Forvaltningsplanen for Tajo-vandløbsoplandet har ikke 

taget hensyn til, at der skal opretholdes en økologisk vandføring, som gør det muligt for disse 

arter at overleve, ligesom der heller ikke er truffet foranstaltninger til at retablere bredderne 

og de værst ramte områder. Den nye forvaltningsplan er en trussel mod levesteder og 

beskyttede arter. Reguleringen af vandføringen har negative konsekvenser for Natura 2000-

områderne. Disse konsekvenser må tilskrives reguleringen af Tajo-floden og de konstante 

vandoverførsler og kan iagttages i Natura 2000-områderne Carrizales og Sotos de Aranjuez. 

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

forklarede, at Tajo-Segura-overførslen har været en politisk prioritet for skiftende nationale 

regeringer, hvilket har gjort det vanskeligt at finde en rationel tilgang til 

vandforsyningsproblemerne i Segura-vandløbsoplandet. Det står dog klart, at hvis man skal 

rette sig efter EU-lovgivningen, særlig Natura 2000-direktiverne og vandrammedirektivet, 

kan overførslerne ikke fortsætte som hidtil på grund af de nuværende prognoser for 

klimaændringerne. Fra 1980'erne og frem til i dag er der allerede sket en tilbagegang på 48 % 

i de tilgængelige vandressourcer blandt Tajo-flodens kilder. Overførslen blev planlagt ud fra 

prognoser, som ikke længere er korrekte. Desuden må det forventes, at de tilgængelige 

vandressourcer blandt Tajo-flodens kilder vil blive mindsket yderligere. Endvidere må det 

konstateres, at de miljømæssige forhold langs Tajo neden for overførselsstedet og særlig i 

Natura 2000-områderne er ekstremt dårlige, fordi der mangler en miljøtilpasset vandføring i 

Tajo-floden. Der er ikke tilstrækkelige vandressourcer til, at overførslen kan fortsætte. Over 
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80 % af vandressourcerne i Segura-vandløbsoplandet benyttes til kunstvanding. Derfor er der 

tydeligvis nok vand i Segura-vandløbsoplandet til at dække behovet for vandforsyning til 

husholdningerne. Det bemærkes i tilgift, at der overhovedet ikke bliver ført kontrol med 

udnyttelsen af grundvandet i vandløbsoplandet. Der skal opkræves fuld pris for de overførte 

vandressourcer, uden at der ydes store tilskud som i øjeblikket. I dag ligger prisen for overført 

vand fra Segura-floden til kunstvanding på 0,09 €/m3, 40% mindre i faktiske omkostninger 

end på det tidspunkt, hvor overførslen startede i 1981, og 50 % mindre end den pris, der blev 

betalt for vandet på, når man købte vand fra andre vandmarkeder under tørken i 2005‐ 2008. 

Efter indlæg fra forskerne blev ordet givet til repræsentanter for forskellige organisationer og 

kommunesammenslutninger fra området langs Tajo-floden, og de redegjorde kort for de 

samfundsøkonomiske, kulturelle, miljø- og landskabsmæssige konsekvenser af Tajo-Segura-

overførslen for de større og mindre byer i deres område. Præsidenten for sammenslutningen af 

byerne Entrepeñas og Buendía omtalte de tab, der skyldes lavere indtægter fra turisme, tabte 

muligheder for økonomisk udvikling og en tilbagegang i befolkningstallet på grund af de 

vedvarende lave vandniveauer i reservoirerne (i øjeblikket 13 % af 

opmagasineringskapaciteten), siden iværksættelsen af Tajo-Segura-overførslen. 

Repræsentanter fra flere sammenslutninger af borgere: Aranjuez' forening til bevarelse af 

Tajo, Toledo-platformen til beskyttelse af Tajo, sammenslutningen af Carpio del Tajo's 

venner og Talavera-platformen til beskyttelse af Tajo fik også ordet for at forelægge 

borgernes krav om at få forbedret flodens tilstand. Aranjuez og Toledo hører til blandt de 

byer, som UNESCO har registreret som en del af verdens kulturarv, og Tajo-floden er en del 

af kulturarven i disse byer. 

Besøget sluttede med en kanosejladsopvisning (klubberne Talavera-Talak og Sports Club 

Aranjuez), der viste vanddybden i floden ud for Talavera de la Reina, hvor man kan gå ved 

siden af sin kajak, fordi vandet kun er 20 cm dybt og kun når til knæene. 

Almindelige bemærkninger  

Under besøget bemærkede delegationen, at der er behov for en mere frugtbar og troværdig 

dialog mellem andragerne og de kompetente offentlige myndigheder. I almindelighed 

erklærede myndighederne, at vandforvaltningsplanerne for floderne Ebro og Tajo var i 

overensstemmelse med vandrammedirektivet, mens andragerne hævdede det modsatte. 

Desuden gjorde andragerne opmærksom på mulige overtrædelser af habitat- og 

fugledirektiverne, eftersom den lave vandstand og vandkvaliteten i begge floder påvirkede 

forskellige Natura 2000-områder. Endvidere hævdede myndighederne, at man formelt havde 

fulgt reglerne om offentlig deltagelse, hvorimod andragerne klagede over, at dette kun var spil 

for galleriet.  

For det andet skabte besøget større opmærksomhed omkring vandmangel i det østlige Spanien 

på grund af klimaændringer, øget efterspørgsel i byerne og intensiv kunstvanding samt 

turisme. Der blev foreslået to centrale løsningsmodeller for at rette op på denne vandmangel: 

vandoverførsel og afsaltning. Medlemmerne blev orienteret om de eksisterende 

afsaltningsteknologier, som bliver støttet med EU-midler. Det er vigtigt at kontrollere den 

fremtidige efterspørgsel efter vand for ikke at skabe en mangelsituation, hvilket også ville 

bringe de nuværende kunstvandede afgrøder i fare.  

For det tredje forelagde eksperterne dokumentation for, hvordan regression påvirker dyrearter 

som fugle og skaldyr samt saltudvindingssteder, og de foreslog mulige foranstaltninger til 
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afhjælpning af klimaændringernes konsekvenser for Ebro-deltaet. Størstedelen af floddeltaets 

areal har status af naturpark og er beskyttet af habitatdirektivet og fugledirektivet, i henhold 

til Ramsar-konventionen og som UNESCO-biosfærereservat. De forskellige berørte parter, 

som f.eks. risbønder, fiskere, fugleeksperter og miljøforkæmpere gjorde opmærksom på 

følgende problemer i deltaet: regression, sætning, erosion og forsaltning.  

Et af de vigtigste problemer, som andragerne klagede over, er den manglende økologiske 

vandføring i floderne. Dårlig vandkvalitet i en flod, som har den samme vandstand i alle årets 

tolv måneder, har negative konsekvenser for levesteder og arter. For Tajo-flodens 

vedkommende bemærkede delegationen, at den faktiske situation på stedet, de miljømæssige 

forhold neden for overførselsstedet og navnlig i Natura 2000-områderne adskilte sig fra den 

situation, der var blevet beskrevet på de tidligere møder, på grund af den manglende 

miljøtilpassede vandføring. Tidligere er der blevet klaget til Kommissionen over påståede 

overtrædelser af fugle- og habitatdirektiverne i Natura 2000-områder i Tajo-

vandløbsoplandet. Det viste sig, at der herskede forvirring mellem begreberne 

minimumsvandføring, lovlig vandføring og økologisk vandføring (det sidstnævnte begreb er 

det begreb, der skal opereres med ifølge vandrammedirektivet). Fra ngo'ernes side er der 

gentagne gange blevet stillet krav om en grundig uafhængig undersøgelse, således at der kan 

blive foretaget en beregning af den økologiske vandføring. 

Formålet med vandrammedirektivet er at sikre en sund tilstand i de indenlandske 

vandområder. Gennemførelsen af dette direktiv skal sikre, at der sker en bæredygtig 

udnyttelse af disse vandressourcer, og at det sker i overensstemmelse med EU-retten samt 

under hensyntagen til EU-institutionernes henstillinger og almenvellet. 

Delegationen forklarede, at EU-retten skal gennemføres og anvendes af medlemsstaterne, og 

at eventuelle problemer først skal tages op på lokalt, regionalt eller nationalt plan via dialog 

og samarbejde mellem myndigheder og borgere. 

Henstillinger 

Udvalget for Andragender: 

1. mener, at vandforvaltning i Spanien bør revurderes i overensstemmelse med kravene i 

vandrammedirektivet og vandområdeplanerne; 

2. understreger, at de seneste vandområdeplaner stadig ikke retter op på alle de mangler, der 

blev påpeget af Kommissionen i marts 2015 i forbindelse med planene for første fase, 

hvorfor de stadig ikke opfylder kravene i vandrammedirektivet; opfordrer Kommissionen 

til at afvise anden fase af vandområdeplanerne som fremlagt af den spanske regering; 

3. anmoder Kommissionen om at aflægge beretning om de seneste fremskridt ved 

behandlingen af andragende nr. 0938/2012 og nr. 0834/2012 samt alle klager vedrørende 

vandrammedirektivet i forhold til Tajo- og Ebro-floderne; 

4. anmoder Kommissionen om nøje at overvåge, hvordan EU-reglerne om 

vandområdeplaner bliver anvendt i Spanien, navnlig for så vidt angår den anden 

planlægningscyklus for Ebro- og Tajo-vandområdeplanerne, som forelagt af den spanske 

regering i januar 2016; anmoder Kommissionen om nøje at følge op på situationen i 

Ebro-deltaet og det midterste afsnit af Tajo, når den udarbejder sin næste rapport om 
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gennemførelsen af vandrammedirektivet med særlig fokus på vandområdeplaner – 

rapporten skal offentliggøres i 2017; 

5.  foreslår, at de spanske nationale myndigheder rent faktisk arbejder sammen med de 

regionale myndigheder, ngo'er og civilsamfundet og indgår i en konstruktiv dialog med 

disse parter for at forberede den tredje cyklus af vandområdeplaner; mener, at 

myndighederne skal tage behørigt hensyn til de indvendinger, der måtte blive rejst som 

led i denne arbejdsproces; 

6. understreger, at det er vigtigt, at hver enkelt miljøkonsekvensanalyse for de forskellige 

afsnit af floden stemmer overens med den strategiske miljøvurdering af 

vandområdeplanerne for hver enkelt flod;  

7. minder om, at den økologiske vandføring i henhold til vandrammedirektivet også bør 

være tilstrækkelig til at sikre en gunstig bevarelsesstatus for naturlige levesteder og arter i 

Natura 2000-områder, som er afhængige af vandsituationen; understreger, at økologisk 

vandføring ikke blot vedrører mængden af vand men og en god kemisk sammensætning 

af vandet, navnlig i relevante floder som Ebro og Tajo, som er kilden til den relevante 

biologiske mangfoldighed, som det erkendes i forbindelse med de mange forskellige 

fredede Natura 2000-områder langs begge floder. 

8. påpeger, at de lave værdier, der er fastsat for minimumsvandføring i vandområdeplanen 

for Tajo-floden i Almoguera, Aranjuez, Toledo og Talavera de la Reina sammen med 

ikkeeksisterende sæsonbetingelse forskelle i gennemstrømningen vil bidrage til en 

væsentlig ændring af gennemstrømningsordningen i Natura 2000-områderne; mener, at 

dette udgør en permanent ændring af habitatet for fisk og andre arter i områder af 

fællesskabsinteresse, som alvorligt vil påvirke bevarelsen af dem og ikke bidrage til 

genopretningen af bestandene; 

9. henstiller, at der foretages en ny uafhængig og grundig undersøgelse af behovene i de 

beskyttede områder med hensyn til vandkvalitet og økologisk vandføring i 

overensstemmelse med miljømålene i vandrammedirektivet og de krav, der er opstillet i 

habitat- og fugledirektiverne. Undersøgelsen skal indsamle data til revisionen af den 

næste cyklus af vandområdeplaner og bidrage til at sikre den økologiske vandføring, som 

der er behov for i Ebro-deltaet og det midterste afsnit af Tajo. Undersøgelsen bør støttes 

med EU-midler, og det er vigtigt at inddrage alle berørte parter, herunder repræsentanter 

for de regionale myndigheder, andragere og sammenslutninger i civilsamfundet; 

10. foreslår, at de spanske myndigheder undersøger yderligere muligheder, som er på linje 

med Europa-Kommissionens henstillinger og vandområdeplanernes programmer med 

foranstaltninger og de tilknyttede investeringer, for at realisere miljømålene og tilgodese 

den eksisterende grundlæggende efterspørgsel efter vand, bl.a. drikkevand, samtidig med 

at der opretholdes et passende oversvømmelsespotentiale; 

11. foreslår, at de spanske myndigheder atter gennemgår de økologiske vandføringer, der er 

foreslået for Tajo-floden i den anden planlægningscyklus, for at nå de miljømål, der er 

opstillet i Tajo-vandområdeplanen; mener, at den økologiske vandføring bør være 

tilstrækkelig til at opnå en god tilstand i floden med en passende fortynding af det 

behandlede spildevand, hvilket er i overensstemmelse med den spanske vandlov, 

Kommissionens vejledning om økologisk vandføring og vandrammedirektivet; mener, at 
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den økologiske vandføring også bør være tilstrækkelig til at sikre en gunstig 

bevarelsesstatus for naturlige levesteder og arter i Natura 2000-områder, som er 

afhængige af vandsituationen; 

12. opfordrer indtrængende de spanske myndigheder til at integrere de tilgængelige 

vandressourcer i den gældende vandområdeplans rammer, herunder også ikke-

konventionelle ressourcer, navnlig vandet fra de EU-finansierede afsaltningsanlæg, for at 

styrke vandforsyningssikkerheden i vandløbsoplandet; 

13. foreslår, at de spanske myndigheder vurderer, om de eksisterende 

omkostningsdækningsinstrumenter er fyldestgørende og i overensstemmelse med de mål, 

der er opstillet i vandrammedirektivet og vandområdeplanerne; mener, at et 

hensigtsmæssigt system til fastsættelse af vandprisen vil virke fremmende på en effektiv 

miljøbeskyttelse. 

 


