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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1391/2007, ingiven av Miguel Angel Ortiz Lopez (spansk 
medborgare) för Plataforma para la defensa del Río Castril, om den skadliga 
inverkan av planerade arbeten på Río Castril i syfte att försörja orterna Baza, 
Caniles och Zújar med vatten

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren kritiserar det spanska miljöministeriets beslut att godkänna utförandet av 
nödfallsarbeten på Río Castril för att trygga vattenförsörjningen till orterna Baza, Caniles och 
Zújar. Framställaren hävdar att arbetena skulle bli oproportionerliga och inte är motiverade 
med hänvisning till vattenbehovet på ovan nämnda orter. Framställaren förklarar att de 
planerade arbetena skulle medföra bestående skador på flodens unika ekosystem och vara ett 
brott mot direktiven 85/377/EG och 92/43/EG.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 14 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008

”Framställaren hänvisar till ett projekt som har godkänts av de spanska myndigheterna för att 
trygga vattenförsörjningen till orten Baza. Projektet går ut på att hämta vatten från den 
existerande Portillo-reservoaren på floden Castril, nära orten Castril där framställaren bor, och 
innebär att en 25 km lång rörledning kommer att byggas längs floden. Framställaren hävdar 
att projektet kommer att orsaka oåterkalleliga miljöskador på floden. Enligt de upplysningar
som har lämnats har det inte gjorts någon bedömning av alternativ, men framställaren föreslår 
ett alternativ som är billigare och mer miljövänligt.
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Framställaren hävdar att man har brutit mot följande lagstiftning: 

 Direktiv 92/43/EEG1 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
 Direktiv 79/409/EEG2 om bevarande av vilda fåglar.
 Direktiv 85/337/EEG3, ändrad genom direktiv 97/11/EG4,

När det gäller direktiv 92/43/EEG vill kommissionen betona att floden Castril inte är 
klassificerad som ett Natura 2000-område i enlighet med gemenskapens miljölagstiftning. 
Ansvarig miljömyndighet måste bedöma det berörda projektets sannolika effekter på 
närliggande Natura 2000-områden. När det gäller förekomsten av arter som är förtecknade i
bilaga IV i anslutning till floden ska berörda myndigheter vidta skyddsåtgärder för dessa arter 
och eventuella undantag måste rapporteras till kommissionen i enlighet med kraven i 
direktiv 92/43/EEG. Kommissionen har hittills inte informerats om något undantag som kan 
kopplas till den aktuella situationen. Framställaren hänvisar även till andra fågelarter. Enligt 
direktivet måste behöriga myndigheter även se till att dessa arters livsmiljöer inte försämras.

I ramdirektivet om vatten (2000/60/EG), som offentliggjordes i december 20005, fastställs att 
det krävs en noggrann planering av användningen av vattenresurser för att undvika ohållbara 
lösningar och oåterkalleliga skador på miljön, vilket ska ske genom att det upprättas 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt. Enligt ramdirektivet ska den första 
förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt offentliggöras senast i december 2009. Det finns två 
huvudsakliga allmänna miljömål i ramdirektivet, vilka fastställs i artikel 4: att förhindra en 
försämring av statusen i ytvattenförekomster och att uppnå en god ytvattenstatus senast 2015. 
Från och med 2009 måste alla planer eller program som påverkar vattenresurser eller 
vattenkvalitet samordnas med bestämmelserna i förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt för 
att se till att miljömålen i ramdirektivet uppnås. Beträffande nya projekt är det enligt artikel 
4.7 i ramdirektivet tillåtet att ytvattenstatusen försämras, förutsatt att vissa villkor är 
uppfyllda. Det är de spanska myndigheternas ansvar att i sådana fall se till villkoren uppfylls.

I direktiv 85/337/EEG6, ändrat genom direktiv 97/11/EG7, och direktiv 2003/35/EG 
(direktivet om miljökonsekvensbeskrivning) fastställs bestämmelser om bedömning av vissa 
projekt. Enligt de upplysningar som har lämnats ligger inte projektet inom 
tillämpningsområdet för bilaga I till direktiv 85/337/EEG, varför en obligatorisk bedömning 
inte krävs. Projektet kan omfattas av kategori 10 j i bilaga II till direktiv 85/337/EEG. I så fall
krävs en bedömning om projektet sannolikt kommer att ha betydande inverkan på miljön, 
genom ett förfarande känt som screening, vilket grundas på gränsvärden och kriterier i 

                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
2 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1–18.
3 Rådets 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.
4 Rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997 som ändrar direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på 
miljön av vissa offentliga och privata projekt, EGT L 73, 14.3.1997, s. 5. 
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.
6 Rådets 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.
7 Rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997 som ändrar 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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bilaga III av direktivet. Det huvudsakliga ansvaret för att avgöra om så är fallet vilar på den 
behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten. När det gäller offentligt samråd behöver 
ett sådant bara genomföras enligt direktiv 2003/35/EG om man beslutar göra en 
miljökonsekvensbeskrivning. Medlemsstaterna ska se till att den behöriga myndighetens 
beslut blir offentligt. Om en miljökonsekvensbeskrivning ska genomföras måste man tillämpa 
bestämmelserna om allmänhetens deltagande i artikel 6 i det ändrade direktivet1. Allmänheten 
förutses i detta sammanhang inte bara behöva ha tillgång till den information som avses i 
artikel 6.2, utan även till annan relevant miljöinformation som blir tillgänglig efter det att 
allmänheten informerades i enlighet med punkt 2. Tillgången till miljöinformation ska 
säkerställas i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2003/4/EG2.

Mot bakgrund av tillgänglig information föreligger det inte tillräckliga bevis för att anse att 
kraven i direktiv 92/43/EEG, 79/409/EEG, 85/337/EEG i dess ändrade lydelse samt 
2000/60/EG inte har uppfyllts.”

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens 
deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på 
allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG, EUT L 156, 
25.6.2003, s. 17.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till 
miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG, EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

Adlib Express Watermark


	745799sv.doc

