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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0163/2006 af Rosa Dolores Valles Martinez, spansk statsborger, for "Foro 
Social contra el Travase Fuensanta-Taibilla", og 7500 medunderskrivere, om 
overtrædelse af EU's bestemmelser på miljøområdet i forbindelse med 
vandforsyningsprojektet "Conexión Fuensanta-Taibilla"

1. Sammendrag

På vegne af ovennævnte sammenslutning gør andrageren indsigelse imod de spanske 
myndigheders planer om at etablere en forbindelse mellem den kunstige sø La Fuensanta og 
den øvre del af Taibilla-kanalen i den spanske Castilla la Mancharegion, idet han fastholder, 
at området er blevet udpeget som lokalitet af fællesskabsbetydning og særligt 
fuglebeskyttelsesområde. Han fastholder, at der ikke er gennemført 
miljøkonsekvensvurderinger, og at der ikke er overvejet mulige alternativer med henblik på at 
mindske de miljømæssige indvirkninger, hvilket strider imod den relevante EU-lovgivning. 
Andrageren påpeger, at vandforsyningsprojektet er støttet af EU, og fastholder, at det vil have 
alvorlige miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Han ønsker derfor, at Europa-
Parlamentet skal gribe ind og afhjælpe situationen samt sikre, at EU-lovgivningen overholdes.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. juni 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

I. Andragendet

Andrageren understreger, at der ikke er gennemført miljøkonsekvensvurderinger, og at der 
ikke er overvejet mulige alternativer med henblik på at mindske indvirkningerne på miljøet. 
Ifølge andrageren vil vandforsyningsprojektet have betydelige miljømæssige og 
samfundsøkonomiske konsekvenser.
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Ifølge andrageren er den manglende gennemførelse af miljøvurderinger af projektet i strid 
med Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet1 (VVM-direktivet), som ændret ved Rådets direktiv 
97/11/EF af 3. marts 1997.2

Ifølge andrageren udgør manglen på offentlig deltagelse i udarbejdelsen af projektet en 
overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om 
mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og 
programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for 
så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse3. 
Andrageren understreger, at myndighederne også har overtrådt bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til 
miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF4.

Derudover fastholder andrageren, at bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers 
indvirkning på miljøet5 (SEA-direktivet) ikke er blevet overholdt.

Eftersom projektet ifølge andrageren har en negativ indvirkning på naturtyperne samt de vilde 
dyr og planter i de områder, der skal optages i Natura 2000-nettet, er projektet i strid med 
forpligtelserne i Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle6

(fugledirektivet) og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter7 (habitatdirektivet).

Derudover påpeger andrageren, at de spanske myndigheder ikke har forebygget forringelsen 
af vandøkosystemerne som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 
23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger8 (vandrammedirektivet).

II. Kommissionens bemærkninger 

Kommissionen er bekendt med forholdene i andragendet, da de også har været genstand for 
en klage indgivet for Kommissionen.  

De spanske myndigheder har inden for rammerne af Kommissionens undersøgelse oplyst, at 
målet med projektet er at forbedre vandforsyningen fra den øvre del af Taibilla-kanalen uden 
at udvide de vandressourcer, som er til rådighed for den administrative myndighed for den 
øvre del af Taibilla-kanalen. Dermed vil projektet sikre drikkevandsforsyning for 23 
kommuner i provinserne Albacete og Murcia, som ofte er ramt af tørke, og nedbringe antallet 

  
1 EFT L 175 af5.7.1985, s. 40.
2 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.
3 EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17.
4 EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
5 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.
6 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.
7 EFT L 206 af 22.7.1992 s. 7.
8 EFT L 327af 22.12.2000, s. 1.
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af nødsituationer med vandmangel i 53 andre kommuner.

Eftersom der med projektet ikke overføres vandressourcer mellem forskellige vandområder, 
er projektet ikke omfattet af VVM-direktivets bilag I og II. Medlemsstaten er derfor ikke 
forpligtet til at gennemføre en miljøkonsekvensvurdering for projektet. Myndighederne 
gennemførte alligevel en miljøkonsekvensvurdering for projektet i år 2000. Der kan ikke 
identificeres nogen overtrædelse af ovennævnte direktiv. 

Hvad angår den påståede overtrædelse af direktiv 2003/35/EF om offentlig deltagelse, mener 
Kommissionen ikke, at direktivet finder anvendelse på omstændighederne i andragendet, da 
projektet blev godkendt inden fristen for gennemførelse af direktivets bestemmelser i national 
lovgivning.

Hvad angår overensstemmelsen med direktiv 2003/4/EF om adgang til miljøoplysninger, 
fremgår det af andragendet, at selv om anmodningen om adgang til oplysninger var 
formuleret meget generelt, sendte myndighederne et svar til andrageren. I henhold til 
direktivets bestemmelser skal den offentlige myndighed, hvis en anmodning er udfærdiget i 
for generelle vendinger, snarest muligt og senest inden for én måned anmode den 
informationssøgende om at præcisere anmodningen og bistå denne hermed. 
I givet fald kan andrageren indsende en ny, tilstrækkelig præcis anmodning til den relevante 
offentlige myndighed. Hvis den offentlige myndighed ikke overholder kravene i direktiv 
2003/4/EF, skal procedurerne omhandlet i artikel 6, stk. 1 og 2, først gennemføres på nationalt 
plan.

Hvad angår overensstemmelsen med SEA-direktivet, mener Kommissionen, at det projekt, 
som er genstand for dette andragende, ikke kan betragtes som en plan eller et program i 
overensstemmelse med ovennævnte direktiv. Direktivet finder dermed ikke anvendelse på 
omstændighederne i andragendet.

Hvad angår overensstemmelsen med vandrammedirektivet, mener Kommissionen, at det ud 
fra de tilgængelige oplysninger ikke kan konkluderes, at projektet vil medføre en forringelse 
af tilstanden for alle overfladevandområder.

Endelig påpeger Kommissionen, at myndighederne gennem individuelle analyser havde 
fastslået, at projektet ikke kan antages at få betydelig indvirkning på området "Sierras de 
Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo", der på det tidspunkt var foreslået som 
lokalitet af fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet.

Kommissionen mener, i medfør af habitatdirektivet som fortolket i den af Domstolen afsagte
dom i sag C-117/031, at myndighederne under hensyn til det bevaringsformål, der forfølges 
med direktivet, skal træffe beskyttelsesforanstaltninger, der er egnede til at sikre den 
økologiske interesse, som disse lokaliteter har på nationalt plan.

Efter Kommissionens opfattelse er de foranstaltninger, som de kompetente myndigheder har 
truffet (etablering af økologiske vandforsyningsordninger langs Segura- og Taibilla-floden, 

  
1 EUT C 57 af 5.3.2005, s. 7.
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fastlæggelse af styringsforanstaltninger og vedtagelse af beskyttelsesforanstaltninger for 
naturtyper samt vilde dyr og planter), passende beskyttelsesforanstaltninger.

III. Konklusioner

Eftersom der ikke foreligger nogen rimelig dokumentation for, at der er tale om en 
overtrædelse af EU's miljølovgivning, vil Kommissionen ikke forfølge spørgsmålet 
yderligere.


