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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1391/2007 ingediend door Mr Miguel Angel Ortiz Lopez 
(Spaanse nationaliteit), namens het Plataforma para la defensa del Río 
Castril, over de te verwachten schadelijke gevolgen van werkzaamheden op 
de rivier Río Castril die tot doel hebben de plaatsen Baza, Caniles en Zújar te 
voorzien van drinkwater

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener kritiseert het besluit van het Spaanse ministerie van Milieu tot goedkeuring van de 
uitvoering van urgente werkzaamheden op de rivier Río Castril om de drinkwatervoorziening
van de plaatsen Baza, Caniles en Zújar te waarborgen. De indiener stelt dat de 
werkzaamheden niet in verhouding staan tot het doel en deze niet worden verklaard door de 
drinkwaterbehoefte van de bovengenoemde plaatsen. De indiener verklaart dat de geplande 
werkzaamheden onherstelbare schade toebrengen aan het unieke ecosysteem van de rivier en 
inbreuk maken op Richtlijn 85/377/EEG en Richtlijn 92/43/EEG.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008

Indiener refereert aan een door de Spaanse autoriteiten goedgekeurd project voor de 
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. Uit 
de verstrekte informatie blijkt dat er geen alternatieven zijn onderzocht. Verder komt indiener 
zelf met een alternatief dat goedkoper en milieuvriendelijker zou zijn.
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Indiener beweert dat de volgende wetgevingen zijn geschonden:

 Richtlijn 92/43/EEG1 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna;

 Richtlijn 79/409/EEG2 inzake het behoud van de vogelstand.
 Richtlijn 85/337/EEG3, gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG4,

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. 
Volgens de Richtlijn moeten de bevoegde instanties er ook voor zorgen dat de habitats van 
deze soorten geen schade oplopen.

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 
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.

Een beoordeling van bepaalde projecten is mogelijk overeenkomstig Richtlijn 85/337/EEG6, 
gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG7, en Richtlijn 2003/35/EG (bekend als de 
                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
2 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.
3Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 

milieu van bepaalde particuliere en openbare projecten. PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
4Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997, zoals gewijzigd bij Richtlijn 85/337/EEG betreffende de 

beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde particuliere en openbare projecten. PB L 73 van 
14.3.1997, blz. 5. 

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.

6Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde particuliere en openbare projecten. PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.

7Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde particuliere en openbare projecten. PB L 73 van 
14.3.1997, blz. 5. 
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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 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. Lidstaten moeten ervoor zorgen dat het 
publiek kennis kan nemen van de door de bevoegde autoriteiten uitgevoerde beoordeling. 
Wanneer een MEB moet worden uitgevoerd, zijn de regels inzake openbare raadpleging van 
toepassing, vastgelegd in artikel 6 van de gewijzigde richtlijn1. In dit verband geldt dat het 
betreffende publiek niet alleen toegang moet hebben tot de in artikel 6, lid 2 bedoelde 
informatie, maar ook tot andere relevante milieu-informatie die beschikbaar komt nadat het 
betreffende publiek op de hoogte is gebracht overeenkomstig lid 2. Deze toegang tot milieu-
informatie moet worden gewaarborgd in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn
2003/4/EG2.

Met het oog op de beschikbare informatie is er onvoldoende bewijs dat de in Richtlijnen 
92/43/EEG, 79/409/EEG, 85/337/EEG zoals gewijzigd en 2000/60/EG vastgelegde
bepalingen niet worden nageleefd.

                                               
1 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/EG 
van de Raad. PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.

2 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende de toegang van 
het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG. PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26.
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