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Betreft: Verzoekschrift 0748/2007 ingediend door Juan Manuel Iruela Sánchez 
(Spaanse nationaliteit) over de vermeende schendingen van de EU-
milieuwetgeving in verband met een project voor wateroverheveling uit de 
Río Castril (Granada, Andalusië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bekritiseert het besluit van de Spaanse autoriteiten ter goedkeuring van een project 
dat tot doel heeft systeem te brengen in de waterloop van de Río Castril teneinde de 
watertoevoer naar de stad Baza zeker te stellen. Volgens indiener zou dit project niet alleen 
onherstelbare schade toebrengen aan de Río Castril zelf maar ook aan het beschermde gebied 
Peña de Castril en aan het 'Conjunto Histórico de Castril', dat onderdeel uitmaakt van het 
nationaal cultureel erfgoed. Indiener vecht de voor het project gekozen optie aan en meent dat 
een minder milieuonvriendelijk alternatief bij de besluitvorming niet in overweging is 
genomen. Indiener meent dat de Richtlijnen 2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot 
milieu-informatie, 2003/35/EG tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling 
van bepaalde plannen en programma's, en 92/43/EG inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats geschonden worden en verzoekt het Europees Parlement in te grijpen en 
de uitvoering van het project tegen te houden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20.12.07. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, 
lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17.07.08.

Indiener refereert aan een door de Spaanse autoriteiten goedgekeurd project voor de 
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verstrekking van water aan de stad Baza. Doel van het project is om water te halen uit het 
Portillo-stuwmeer van de Castril, een rivier vlak bij de stad Castril, de woonplaats van 
indiener. Voor het project wordt een 25 km lange pijpleiding langs de rivier aangelegd.
Indiener beweert dat het project onherstelbare milieuschade aan de rivier zal toebrengen. 
Bovendien is het project goedgekeurd via een noodprocedure zonder openbare raadpleging, 
terwijl er geen sprake is van een spoedeisende situatie, omdat de watervoorziening van Baza 
nog nooit in de problemen is geweest. Volgens indiener heeft hij de documenten inzake het 
project aangevraagd bij de autoriteiten, maar nooit enige reactie gekregen. Uit de verstrekte 
informatie blijkt dat er geen alternatieven zijn onderzocht. Verder komt indiener zelf met een 
alternatief dat goedkoper en milieuvriendelijker zou zijn.

Indiener beweert dat de volgende wetgevingen zijn geschonden:

 Richtlijn 2003/4/EG1 inzake de toegang tot milieu-informatie;
 Verordening 1367/2006 inzake de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van 

Århus betreffende de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de 
rechter inzake milieuaangelegenheden voor EU-instellingen en -organen;

 Richtlijn 2003/35/EG2 tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van 
bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu;

 Richtlijn 92/43/EEG3 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna;

 Richtlijn 79/409/EEG4 inzake het behoud van de vogelstand.

Met betrekking tot Richtlijn 92/43/EEG wil de Commissie erop wijzen dat de rivier de Castril 
niet als Natura 2000-gebied is geclassificeerd onder de EU-milieuwetgeving. De verwachte 
effecten van het betreffende project op aangrenzende Natura 2000-gebieden moeten worden 
vastgesteld door de verantwoordelijke milieuautoriteit. Voor de soorten uit Bijlage IV die 
voorkomen in het stroomgebied dienen de betrokken instanties beschermingsmaatregelen te 
nemen en dient de Commissie volgens de vereisten in Richtlijn 92/43/EEG te worden 
gerapporteerd indien een afwijking wordt overwogen. Tot op heden heeft de Commissie geen 
bericht ontvangen over mogelijke afwijkingen die als zodanig kunnen worden aangemerkt 
met betrekking tot deze specifieke kwestie. Indiener wijst tevens op andere vogelsoorten 
waarvoor een dreigende achteruitgang van de habitat dient te worden voorkomen door de 
betrokken instanties.

In de Kaderrichtlijn water (2006/60/EG, KRW) van december 20005 is vastgesteld dat een 
gedetailleerde planning van het gebruik van watervoorraden noodzakelijk is om niet-
duurzame oplossingen en onherstelbare schade aan het milieu te voorkomen. Dit dient te 
gebeuren door de ontwikkeling van stroomgebiedbeheerplannen (SGBP's). Het eerste SGBP 
wordt in overeenstemming met de KRW gepubliceerd in december 2009. De twee algemene 
milieudoelstellingen van de KRW worden beschreven in artikel 4: voorkomen dat de toestand 
van waterlichamen achteruitgaat en ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en 
                                               
1 PB L 41 van 14.02.03, blz. 26-32.
2 PB L 156 van 25.06.03, blz. 17-25.
3 PB L 206 van 22.07.92, blz. 7-50.
4 PB L 103 van 25.04.79, blz. 1-18.
5 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, PB L 327 van 22.12.2000.
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grondwater in 2015 op orde is. Vanaf 2009 dient ieder plan of programma dat gevolgen zal 
hebben voor watervoorraden of waterkwaliteit afgestemd te worden op het SGBP, zodat de 
milieudoelen uit de KRW gehaald kunnen worden. In het geval van nieuwe projecten is 
verlies aan waterkwaliteit volgens artikel 4, lid 7, van de KRW toegestaan onder bepaalde 
voorwaarden. In dat geval zijn de Spaanse autoriteiten er verantwoordelijk voor dat aan deze 
voorwaarden wordt voldaan.

Aangaande andere communautaire instrumenten die in het verzoekschrift worden genoemd, 
wijst de Commissie erop dat de toepassing van het Verdrag van Århus volgens Verordening 
(EG) nr. 1367/2006 van het Europees parlement en de Raad1 geldt voor EU-instellingen en -
organen, en niet voor nationale autoriteiten. 

Een beoordeling van bepaalde projecten is mogelijk overeenkomstig Richtlijn 85/337/EEG2, 
gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG 3  en Richtlijn 2003/35/EG (bekend als de 
milieueffectbeoordelings- of MEB-richtlijn). Op basis van de verstrekte informatie blijkt dat 
het project niet behoort tot de categorieën in Bijlage I van Richtlijn 85/337/EEG, zodat er 
geen sprake is van een verplichte effectbeoordeling. Mogelijk valt het project wel in de 
categorie van punt 10, onder j), van bijlage II van Richtlijn 85/337/EEG. In dat geval kan een 
beoordeling verplicht zijn als het project aanzienlijke milieueffecten met zich meebrengt, 
hetgeen wordt vastgesteld door een screening op basis van de drempels of criteria die worden 
vermeld in bijlage III van de richtlijn. Daarbij heeft de bevoegde instantie in de betrokken 
lidstaat de eerste verantwoordelijkheid om te bepalen of het project al dan niet in een van deze 
categorieën valt. Een publieke raadpleging is volgens de MEB-richtlijn alleen verplicht 
wanneer er een milieueffectbeoordeling plaatsvindt. Maar zoals hierboven wordt aangegeven, 
bestaat er geen verplichting voor een MEB en is het aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
om te bepalen of deze al dan niet moet worden uitgevoerd.

Uit het verzoekschrift blijkt dat een verzoek tot inzage van de milieu-informatie is ingediend, 
maar dat hierop volgens indiener niet is gereageerd. De toegang van het publiek tot milieu-
informatie is vastgelegd in Richtlijn 2003/4/EG. Met het oog op deze richtlijn moet 
nadrukkelijk worden gesteld dat de overheid volgens artikel 2, lid 1, verplicht is milieu-
informatie die voor of door een instantie wordt beheerd, op verzoek van een aanvrager 
beschikbaar te stellen zonder dat deze zich als belanghebbende kenbaar hoeft te maken. De 
termijnen voor het ter beschikking stellen van deze informatie worden uiteengezet in artikel 3, 
alinea 2. Als het verzoek te algemeen is geformuleerd, dient de overheid zo snel mogelijk en 
uiterlijk binnen één maand, de aanvrager te vragen het verzoek nader toe te lichten en hem of 
haar daarbij te ondersteunen. Maar in bepaalde gevallen kan de overheid een verzoek ook 
afwijzen. De toegang tot milieu-informatie geldt voor informatie die de overheid in bezit heeft 
en zonder aanvullende processen of handelingen kan verkrijgen. Wanneer de gevraagde 
informatie (deels) niet in het bezit is van of wordt beheerd voor de overheidsinstantie waaraan 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees parlement en de Raad d.d. 6 september 2006 inzake de 
toepassing van het Verdrag van Århus betreffende de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en 
toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden voor EU-instellingen en -organen, PB L 264 van 
25.09.2006.
2Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten, PB L 175 van 05.05.1985, blz. 40.
3Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EG betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, PB L 73 van 14.03.97, blz. 5. 
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het verzoek is gericht, en de overheidsinstantie er in een dergelijk geval kennis van heeft dat 
de informatie in het bezit is van of beheerd wordt voor een andere overheidsinstantie, moet zij 
het verzoek zo spoedig mogelijk doorgeven aan die andere instantie of de aanvrager inlichten 
over de overheidsinstantie waarbij naar haar mening de verzochte informatie kan worden 
aangevraagd (artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 2003/4/EG).

De Commissie wil erop wijzen dat de aanvraag die indiener heeft ingediend bij de gemeente 
Castril, als te algemeen kan worden beschouwd. Bovendien lijken bepaalde aspecten verder te 
reiken dan een strikte toegang tot milieu-informatie, zoals beschreven in Richtlijn 2003/4/EG. 
Als overheidsinstantie dient de gemeente Castril zich te houden aan de regels van artikel 4, lid 
1, onder a), van de richtlijn, ook als de aangevraagde informatie slechts deels in haar bezit is.

De toegang tot de rechter wordt beschreven in artikel 6 van Richtlijn 2003/4/EG. Een 
aanvrager die van mening is dat zijn verzoek om informatie is veronachtzaamd, ten onrechte 
(geheel of gedeeltelijk) is geweigerd, onvoldoende is beantwoord, kan volgens de bepalingen 
in alinea 1 en 2 toegang krijgen tot een beroepsprocedure.

Daarom nodigt de Commissie indiener in dit kader uit om de mogelijkheden voor de toegang 
tot milieu-informatie die worden geboden in Richtlijn 2003/4/EG ten volle te benutten en 
indien nodig gebruik te maken van de beroepsprocedures.

Conclusies

In het licht van de beschikbare informatie is er onvoldoende bewijs om aan te nemen dat de 
vastgestelde vereisten in Verordening 1367/2006 en de Richtlijnen 2003/4/EG, 2003/35/EG, 
92/43/EEG, 79/409/EEG, 85/337/EEG inclusief wijzigingen, alsmede 2000/60/EG, niet in 
acht worden genomen.
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