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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående:Framställning 0748/2007, ingiven av Juan Manuel Iruela Sánchez (spansk 
medborgare), om påstådda överträdelser av EU:s miljölagstiftning i samband med 
ett vattenöverföringsprojekt gällande Río Castril (Granada, Andalusien)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren kritiserar de spanska myndigheternas beslut att godkänna ett projekt som syftar 
till att systematisera Río Castrils flodfåra för att trygga vattenförsörjningen i staden Baza. 
Enligt framställaren skulle projektet orsaka oåterkalleliga skador inte enbart för Río Castril 
utan även för det skyddade området Peña de Castril och för Conjunto Histórico de Castril som 
är en del av det nationella kulturarvet. Framställaren protesterar mot det alternativ som valts 
för projektet och anser att man inte har tittat ordentligt på alternativ som är mindre skadliga
för miljön. Framställaren anser att direktiven 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till 
miljöinformation, 2003/35/EG om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av 
vissa planer och program och 92/43/EG om skydd av livsmiljöer har överträtts och uppmanar 
Europaparlamentet att ingripa och stoppa projektets genomförande.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 december 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 juli 2008

Framställaren hänvisar till ett projekt för att försörja staden Baza med vatten som har 
godkänts av de spanska myndigheterna. Projektet innebär att vatten kommer att ledas från den 
befintliga reservoaren Portillo i floden Castril, nära staden Castril där framställaren bor, och 
innefattar 25 km rörledning längs med floden. Framställaren hävdar att projektet kommer att 
orsaka oåterkalleliga miljöskador på floden. Dessutom godkändes projektet genom ett 
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snabbförfarande som gör det möjligt att undvika ett offentligt samråd, trots att ärendet inte var 
brådskande eftersom staden Baza aldrig har haft några restriktioner i vattenförsörjningen. 
Framställaren uppger att han har ansökt om att få ta del av handlingar som rör projektet hos 
myndigheterna, men inte har fått något svar. Enligt den information som finns tillgänglig har 
inga andra alternativ undersökts och framställaren föreslår ett alternativ som skulle kosta 
mindre och vara mer miljövänligt. 

Framställaren hävdar att följande lagstiftning har överträtts:

 Direktiv 2003/4/EG1 om allmänhetens tillgång till miljöinformation.
 Förordning 1367/2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om 

tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till 
rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ.

 Direktiv 2003/35/EG2 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa 
planer och program avseende miljön.

 Direktiv 92/43/EEG3 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
 Direktiv 79/409/EEG4 om bevarande av vilda fåglar.

Med avseende på direktiv 92/43/EEG skulle kommissionen vilja påpeka att floden Castril inte 
är klassificerad som ett Natura 2000-område i enlighet med gemenskapens miljölagstiftning. 
De sannolika effekterna av det åsyftade projektet för angränsande Natura 2000-områden 
måste fastställas av den ansvariga miljömyndigheten. Beträffande förekomst av arter som 
anges i bilaga 4 i anslutning till floden ska berörda myndigheter se till att det finns 
skyddsåtgärder för dessa arter, och eventuella undantag enligt villkoren i direktiv 92/43/EEG 
måste rapporteras till kommissionen. Hittills har kommissionen inte informerats om något 
undantag som kan förmodas gälla just denna situation. Framställaren tar även upp andra 
fågelarter vars livsmiljöer myndigheterna inte bör försämra.

I ramdirektivet för vatten (2000/60/EG), som offentliggjordes i december 20005, fastställs 
behovet av en detaljerad planering av användningen av vattenresurser för att undvika icke 
hållbara lösningar och oåterkallelig skada på miljön vid utveckling av förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikten. Enligt ramdirektivet för vatten ska den första förvaltningsplanen för 
avrinningsdistrikt offentliggöras senast i december 2009. Ramdirektivet för vatten innehåller 
två huvudsakliga allmänna miljömål som anges i artikel 4: att förebygga en försämring av 
statusen i vattenförekomster och att uppnå god status i allt vatten senast 2015. Från och med 
2009 måste alla planer och program som inverkar på vattenresurserna eller vattenkvaliteten 
vara förenliga med bestämmelserna i förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt, så att målen 
i ramdirektivet för vatten kan uppnås. När det gäller nya projekt är en försämring av 
ytvattenstatusen tillåten enligt artikel 4.7 i ramdirektivet för vatten under förutsättning att 
vissa villkor är uppfyllda. Det är de spanska myndigheternas uppgift att se till att dessa villkor 
är uppfyllda i sådana fall.

                                               
1 EUT L 41, 14.2.2003, s. 26–32.
2 EUT L 156, 25.6.2003, s. 17–25.
3 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
4 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1–18.
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område, EGT L 327, 22.12.2000.
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Beträffande andra gemenskapsinstrument som nämns i framställningen påpekar 
kommissionen att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/20061 gäller 
tillämpning av Århuskonventionen på gemenskapens institutioner och organ, och inte på 
nationella myndigheter. 

När det gäller direktiv 85/337/EEG2, ändrat genom direktiv 97/11/EG3, och 
direktiv 2003/35/EG (det så kallade direktivet om miljökonsekvensbedömning eller 
MKB-direktivet) föreskrivs i dessa direktiv att en bedömning ska göras av vissa projekt. 
Enligt den information som har lämnats omfattas projektet inte av bilaga 1 till direktiv 
85/337/EEG och av denna anledning krävs ingen obligatorisk bedömning. Projektet kan 
tillhöra kategori 10 j i bilaga 2 till direktiv 85/337/EEG, och om projektet sannolikt kommer 
att få en betydande miljöpåverkan krävs i sådana fall en bedömning genom ett förfarande som 
kallas screening som grundar sig på gränsvärden eller kriterier i bilaga 3 till direktivet. Det 
huvudsakliga ansvaret för att avgöra om så är fallet ligger hos den behöriga myndigheten i 
den berörda medlemsstaten. Beträffande offentliga samråd krävs sådana enligt 
MKB-direktivet endast om det har beslutats att en miljökonsekvensbedömning ska 
genomföras, och eftersom en miljökonsekvensbedömning, som förklaras ovan, inte är 
obligatorisk är det upp till den behöriga myndigheten i medlemsstaten att avgöra om en sådan 
är nödvändig eller inte.

Av framställningen framgår att en begäran om tillgång till miljöinformation har lagts fram, 
men enligt framställaren har inget svar lämnats. Direktiv 2003/4/EG gäller allmänhetens 
tillgång till miljöinformation. Det är i detta sammanhang viktigt att betona att offentliga 
myndigheter enligt artikel 2.1 måste tillhandahålla den sökande sådan miljöinformation som 
innehas av eller förvaras för dem utan att denne behöver ange skälen för sin begäran. 
Särskilda tidsfrister för tillhandahållande av denna information fastställs i artikel 3.2. Om 
ansökan är alltför allmänt formulerad ska den offentliga myndigheten så snart som möjligt, 
och senast inom en månad, begära att den sökande preciserar sin begäran och bistå den 
sökande med detta. Den offentliga myndigheten får, när den anser det lämpligt, även avslå en 
begäran. Tillgång till miljöinformation innebär att man får tillgång till den information som 
den offentliga myndigheten innehar utan några särskilda procedurer och utan att myndigheten 
behöver uttala sig närmare om ärendet. Om den begärda informationen eller delar av den inte 
innehas av eller förvaras för den offentliga myndighet till vilken begäran är riktad och om 
denna offentliga myndighet är medveten om att informationen innehas av eller förvaras för en 
annan offentlig myndighet måste den snarast vidarebefordra begäran till den myndigheten 
eller informera den sökande om vid vilken offentlig myndighet det förmodligen är möjligt att 
ansöka om den begärda informationen (artikel 4.1 a i direktiv 2003/4/EG).

Kommissionen vill påpeka att framställarens ansökan till kommunen Castril kan anses vara 
alltför allmänt formulerad. Dessutom förefaller den i vissa avseenden handla om mer än 
enbart tillgång till miljöinformation i enlighet med i direktiv 2003/4/EG. Oavsett om all 

                                               
1Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 om tillämpning av bestämmelserna i 
Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till 
rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ, EUT L 264, 25.9.2006.
2Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt, EGT L 175, 5.7.1985, s. 40. 
3Rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997 om ändring av direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan 
på miljön av vissa offentliga och privata projekt, EGT L 73, 14.3.1997, s. 5.
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information som begärs finns hos kommunen Castril eller inte så måste denna myndighet följa 
bestämmelserna i artikel 4.1 a.

I artikel 6 i direktiv 2003/4/EG föreskrivs tillgång till rättslig prövning. Sökande som anser att 
deras begäran om information har lämnats utan avseende, felaktigt avslagits, helt eller delvis, 
eller besvarats otillräckligt har tillgång till de prövningsförfaranden som avses i punkt 1 och 2.

Mot denna bakgrund uppmanar kommissionen framställaren att fullt ut utnyttja de möjligheter 
att få tillgång till miljöinformation som anges i direktiv 2003/4/EG, och om nödvändigt även 
prövningsförfarandena.

Slutsatser

Mot bakgrund av den information som finns tillgänglig saknas det tillräckliga bevis för att slå 
fast att kraven i förordning 1367/2006 och i direktiven 2003/4/EG, 2003/35/EG, 92/43/EEG, 
79/409/EEG, 85/337/EEG, i dess ändrade lydelse, och 2000/60/EG inte har uppfyllts.
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