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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1391/2007 af Miguel Angel Ortiz Lopez, spansk statsborger, for 
Plataforma para la defensa del Río Castril, om den skadelige indvirkning af 
planlagt arbejde på Río Castril, som har til formål at forsyne lokaliteterne Baza, 
Caniles og Zújar med vand

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer det spanske miljøministeriums beslutning om at godkende udførelsen af 
hastearbejde på Río Castril for at sikre vandforsyningen til lokaliteterne Baza, Caniles og 
Zújar. Andrageren hævder, at arbejdet er uforholdsmæssigt og ikke kan berettiges af 
ovennævnte lokaliteters vandbehov. Andrageren forklarer, at det planlagte arbejde vil gøre 
uoprettelig skade på flodens unikke økosystem og være i strid med direktiv 85/377 og 92/43.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

Andrageren henviser til et projekt, der er godkendt af de spanske myndigheder, og som skal 
forsyne byen Baza med vand. Man vil i projektet tage vand fra det eksisterende 
Portilloreservoir i floden Castril tæt på byen Castril, hvor andrageren bor, og projektet 
omfatter 25 km rør langs floden.  Andrageren anfører, at projektet vil forårsage uoprettelig 
miljøskade på floden. Ifølge de fremsendte oplysninger er der ikke foretaget nogen vurdering 
af alternativer, og andrageren foreslår et alternativ, som ville være mindre dyrt og mere 
miljøvenligt.

Andrageren hævder, at følgende lovgivning er blevet overtrådt:
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 Direktiv 92/43/EØF1 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.
 Direktiv 79/409/EØF2 om beskyttelse af vilde fugle.
 Direktiv 85/337/EØF3 som ændret ved direktiv 97/11/EF4.

Med hensyn til direktiv 92/43/EØF vil Kommissionen gerne påpege, at floden Castril ikke er 
klassificeret som en Natura 2000-lokalitet i henhold til Fællesskabets miljølovgivning. De 
sandsynlige indvirkninger på tilgrænsende Natura 2000-lokaliteter fastsættes af den ansvarlige 
miljømyndighed. I forbindelse med tilstedeværelsen af arter, der er nævnt i bilag IV, og som 
er forbundet med floden, skal de pågældende myndigheder sikre beskyttelsesforanstaltninger 
for disse arter, og hvor der overvejes en undtagelse, skal det med forbehold af de krav, der er 
fastsat i direktiv 92/43/EØF, rapporteres til Kommissionen. Kommissionen er til dato ikke 
blevet informeret om nogen undtagelser, der kunne forstås som vedrørende denne særlige 
situation. Andrageren henviser også til andre fuglearter. Ifølge direktivet skal de kompetente 
myndigheder også sikre sig, at kvaliteten af disse arters levesteder ikke forringes.

Ifølge vandrammedirektivet (2000/60/EF) fra december 20005 er der behov for en detaljeret 
planlægning af forbruget af vandressourcerne for gennem udarbejdelse af vandområdeplaner 
at undgå ikkebæredygtige løsninger og ubodelig skade på miljøet. I henhold til 
vandrammedirektivet skal den første vandområdeplan offentliggøres inden december 2009. 
Der er to generelle miljømæssige hovedmålsætninger i vandrammedirektivet som angivet i 
artikel 4; at forebygge en forringelse af vandforekomsternes tilstand og at opnå god tilstand 
for alle vandressourcer inden 2015. Fra 2009 og frem skal enhver plan eller ethvert program, 
der har indflydelse på vandressourcerne eller vandkvaliteten, samordnes med bestemmelserne 
om vandområdeplaner, så vandrammedirektivets miljømæssige målsætninger kan opfyldes. I 
tilfælde af nye projekter tillader vandrammedirektivets artikel 4, stk. 7, at overfladevandets 
tilstand forringes, forudsat at visse betingelser er opfyldt. Det påhviler de spanske 
myndigheder at sikre, at disse betingelser overholdes i sådanne tilfælde.

Vedrørende direktiv 85/337/EØF6, som ændret ved direktiv 97/11/EF7, og direktiv 
2003/35/EF (kendt som VVM-direktivet) fastsætter disse direktiver bestemmelser om en 
vurdering af visse projekter. Ifølge de fremsendte oplysninger falder projektet ikke inden for 
anvendelsesområdet for bilag I til direktiv 85/337/EØF, og en obligatorisk vurdering er derfor 

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
2 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1-18.
3 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 

på miljøet, EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
4 Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige 

og private projekters indvirkning på miljøet, EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5. 
5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

vandpolitiske foranstaltninger, EFT L 317, 22.12.2000.
6 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 

på miljøet. EFT L 175 af 5.7.1985.
7 Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige 

og private projekters indvirkning på miljøet. EFT L 073 af 14.3.1997.
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ikke påkrævet. Projektet kan falde ind under kategori 10(j) i bilag II til direktiv 85/337/EØF, 
og en vurdering er derfor påkrævet, hvis det er sandsynligt, at projekterne vil have væsentlige 
indvirkninger på miljøet gennem en proces, der er kendt som screening, og som er baseret på 
grænseværdier eller kriterier i direktivets bilag III. Hovedansvaret for at bestemme, om det er 
tilfældet eller ej, ligger hos den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat. En 
offentlig høringsproces er kun påkrævet i henhold til VVM-direktivet, når det besluttes at 
foretage en miljøkonsekvensvurdering. Medlemsstaterne skal sikre, at de kompetente 
myndigheders afgørelse gøres offentligt tilgængelig. Når der skal foretages en 
miljøkonsekvensvurdering, skal reglerne for offentlig deltagelse, i henhold til artikel 6 i det 
ændrede direktiv1, anvendes. Inden for disse rammer er det hensigten, at offentligheden skal 
have adgang, ikke kun til de oplysninger, der henvises til i artikel 6, stk. 2, men også til andre 
relevante miljøoplysninger, som bliver tilgængelige efter det tidspunkt, hvor offentligheden 
blev informeret i henhold til stk. 2. Denne adgang til miljøoplysninger skal sikres i henhold til 
bestemmelserne i direktiv 2003/4/EF2.

I lyset af de tilgængelige oplysninger er der ikke tilstrækkelige beviser til at tro, at de krav, 
der er fastsat i direktiverne 92/43/EØF, 79/409/EØF, 85/337/EØF som ændret og 2000/60/EF, 
ikke respekteres.

                                               
1 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 
domstolsprøvelse, EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17.

2 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/EØF, EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
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