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Verzoekschrift 0163/2006, ingediend door Rosa Dolores Valles Martinez (Spaanse 
nationaliteit), namens het ‘Foro Social contra el Travase Fuensanta-Taibilla’, gesteund 
door 7 500 medeondertekenaars, over de schending van EU-milieubepalingen 
betreffende het watervoorzieningsproject ‘Conexión Fuensanta-Taibilla’

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster maakt namens bovengenoemde organisatie bezwaar tegen plannen van de Spaanse 
autoriteiten om het kunstmeer La Fuensanta te verbinden met het bovenkanaal Taibilla in de 
Spaanse regio Castilla la Mancha. Zij beweert dat het gebied is aangemerkt als gebied van 
bijzonder communautair belang en als speciaal beschermingsgebied voor vogels. Ze beweert 
dat er geen milieueffectbeoordeling is uitgevoerd en geen mogelijke alternatieven zijn 
overwogen om de gevolgen voor het milieu te beperken en dat derhalve de betreffende EU-
wetgeving is geschonden. Ze wijst erop dat het watervoorzieningsproject wordt gefinancierd 
door de EU en beweert dat het niet alleen ernstige gevolgen voor het milieu zal hebben, maar
ook sociaal-economische gevolgen. Ze vraagt het Europees Parlement bijgevolg om actie te 
ondernemen om een oplossing te vinden en te garanderen dat de EU-wetgeving wordt 
nageleefd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 juni 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

I. Het verzoekschrift

Indienster benadrukt dat er geen milieueffectbeoordeling is uitgevoerd en dat er geen 
alternatieven zijn overwogen om de gevolgen voor het milieu te beperken. Volgens indienster 
zal het watervoorzieningsproject ernstige gevolgen hebben voor het milieu, alsook sociaal-
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economische gevolgen.
Volgens indienster vormt het ontbreken van een milieueffectbeoordeling voor het project een 
inbreuk op de bepalingen van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 
betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten1

(m.e.r.-richtlijn), zoals gewijzigd door Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 19972.
Indienster geeft aan dat het publiek geen inspraak heeft gehad bij het opstellen van het 
project, hetgeen zij beschouwt als een inbreuk op Richtlijn 2003/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van het publiek in de 
opstelling van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu en, met betrekking tot 
inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 
85/337/EEG en 96/61/EG3 van de Raad. 
Indienster benadrukt dat de autoriteiten ook inbreuk hebben gemaakt op de inhoud van 
Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de 
toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG4 van
de Raad.

Indienster beweert eveneens dat de bepalingen van Richtlijn 2001/42/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en programma’s5 (SEA-richtlijn) niet zijn gevolgd.

Aangezien indienster van mening is dat het project negatieve gevolgen zal hebben voor de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna van de gebieden die deel moeten gaan uitmaken 
van het Natura 2000-netwerk, zou het project in strijd zijn met Richtlijn 79/409/EEG van de 
Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand6 (Vogelrichtlijn) en Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna7 (Habitatrichtlijn).

Daarnaast wijst indienster erop dat de Spaanse autoriteiten hebben nagelaten om een 
verslechtering van de aquatische ecosystemen te voorkomen zoals wordt voorgeschreven in 
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 waterbeleid8

(Kaderrichtlijn water). 

II. Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

De Commissie is op de hoogte van de vraagstukken zoals beschreven in het verzoekschrift, 
die ook het onderwerp zijn geweest van een klacht die bij de Commissie is ingediend. 

In het kader van het onderzoek door de Commissie hebben de Spaanse autoriteiten laten 
weten dat het doel van het project is om de watervoorziening in het bovenkanaal Taibilla te 

  
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40
2 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5
3 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17
4 PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26
5 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30
6 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1
7 PB L 206 van 22.7.1992 blz. 7
8 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1
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verbeteren zonder de waterreserves te vergroten die al wettelijk zijn toegewezen aan het 
administratieve orgaan dat het bovenkanaal Taibilla beheert. Op deze manier zal het project 
drinkwater waarborgen voor 23 gemeenten in de provicies Albacete en Murcia, die regelmatig 
met droogte te kampen hebben en zal het project voor nog eens 53 gemeenten het aantal 
noodsituaties op het gebied van watertekorten verminderen.

Omdat dit geen overdracht betreft van waterreserves tussen verschillende rivierbekkens, staat 
het project niet vermeld in bijlagen I en II van de m.e.r.-richtlijn. Derhalve is de lidstaat niet 
verplicht om het project te onderwerpen aan een milieueffectbeoordeling. De autoriteiten 
hebben echter in 2000 een milieueffectbeoordeling van het project uitgevoerd. Er kan geen 
inbreuk op de desbetreffende richtlijn worden vastgesteld. 

Voor wat betreft de vermeende inbreuk op Richtlijn 2003/35/EG tot voorziening in inspraak 
van het publiek, is de Commissie van mening dat deze Richtlijn niet van toepassing is op de 
feiten zoals vermeld in het verzoekschrift aangezien de goedkeuring van het project dateert 
van voor de uiterste datum waarop de bepalingen van de richtlijn moesten zijn omgezet in 
nationaal recht.

Voor wat betreft de naleving van Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot 
milieu-informatie, blijkt uit het verzoekschrift dat, ondanks dat het voorzoek om toegang tot 
informatie zeer algemeen was geformuleerd, de autoriteiten indienster antwoord hebben 
gegeven. Wanneer een verzoek te algemeen geformuleerd is, dient de overheidsinstantie, 
volgens de bepalingen van deze richtlijn, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand, de 
aanvrager te vragen het verzoek nader te preciseren en de aanvrager hierbij te helpen. 
Indien noodzakelijk wordt de indiener uitgenodigd om bij de desbetreffende 
overheidsinstantie een nieuw verzoek in te dienen waarin de gevraagde informatie met 
voldoende detail wordt aangeduid. Indien de overheidsinstantie de vereisten van Richtlijn 
2003/4/EG niet naleeft, dienen de procedures zoals vermeld in artikel 6, lid 1 en 2 eerst op 
nationaal niveau te worden toegepast.

Voor wat betreft de naleving van de SEA-richtlijn is de Commissie van mening dat het project 
dat het onderwerp is van dit verzoekschrift, niet kan worden beschouwd als een plan of 
programma in de zin van voornoemde richtlijn. Dientengevolge is deze richtlijn niet van 
toepassing op de feiten zoals vermeld in het verzoekschrift.

Voor wat betreft de naleving van de Kaderrichtlijn water is de Commissie van mening dat, 
blijkens de beschikbare informatie, niet kan worden geconcludeerd dat het project zal leiden 
tot een verslechtering van de toestand van alle oppervlaktewaterlichamen.

Ten slotte wijst de Commissie er op dat de autoriteiten middels een analyse per geval hadden 
vastgesteld dat het project waarschijnlijk geen effect van betekenis zou hebben op de ‘Sierras 
de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo’; dit is een gebied dat destijds is 
voorgesteld als gebied van communautair belang (SCI) conform de Habitatrichtlijn.

De Commissie is van mening dat, krachtens de Habitatrichtlijn zoals geïnterpreteerd in het 
arrest van het Europees Hof van Justitie in zaak C-117/031, de autoriteiten passende 
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beschermingsmaatregelen dienen te nemen met het oog op de instandhoudingsdoelstelling van 
de richtlijn, teneinde het betreffende ecologisch belang te waarborgen dat deze gebieden op 
nationaal niveau vertegenwoordigen.

De Commissie is van mening dat de maatregelen die door de bevoegde autoriteiten zijn 
genomen (met betrekking tot het plaatsen van ecologische waterstroomschema’s langs de 
rivieren de Segura en de Taibilla, het definiëren van beleidsmaatregelen en de toepassing van 
beschermende maatregelen voor natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna) als passende 
beschermende maatregelen kunnen worden beschouwd. 

III. Conclusies

Aangezien elk bewijs van inbreuk op het communautaire milieurecht ontbreekt zal de 
Commissie deze kwestie verder laten rusten. 


