
CM\756647SV.doc PE416.483v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för framställningar

25.11.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0301/2008, ingiven av Rosa Maria Fernandez Jiménez (spansk 
medborgare) för ”Plataforma para la defensa del agua del valle de Lecrin en Sierra 
Nevada de Durcal” (Granada), och undertecknad av ytterligare fyra personer, om 
påstådda överträdelser av EG:s ramdirektiv om vatten i samband med uppförandet 
och driften av anläggningen för tappning av vatten på flaska ”Aguas Minerales de 
Sierra Nevada S.L.”

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att de lokala, regionala och nationella myndigheterna ska ha överträtt 
EG:s ramdirektiv om vatten genom att godkänna uppförandet och driften av anläggningen för 
tappning av vatten på flaska ”Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L.” i Durcal (Granada). 
Framställaren hävdar att verksamheten vid denna anläggning riskerar att allvarligt skada den 
akvifer som försörjer Lagunas del Padul, som ligger i nationalparken Sierra Nevada. 
Nationalparken har utsetts till skyddat område i enlighet med livsmiljödirektivet 92/43/EEG. 
Framställaren uppmanar Europaparlamentet att undersöka situationen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 17 juli 2007. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008

Framställaren tar upp ett projekt som godkänts av de spanska myndigheterna och som innebär 
att man uppför en anläggning för tappning av mineralvatten på flaska i Dúrcal (Granada). 

Framställaren hävdar att verksamheten vid anläggningen riskerar att allvarligt skada den 
akvifer som försörjer Lagunas del Padul, som ligger i naturparken Sierra Nevada. 
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Nationalparken har utsetts till skyddat område i enlighet med livsmiljödirektivet 92/43/EEG. 
Framställaren hävdar att följande lagstiftning har överträtts:

 direktiv 92/43/EEG1 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
 direktiv 2000/60/EG2 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 

vattenpolitikens område (vattenramdirektivet). 

Kommissionens kommentarer till framställningen

Med hänvisning till direktiv 92/43/EEG vill kommissionen betona att kommunen Dúrcal 
delvis är belägen inom SCI-området (område av gemenskapsintresse) ES614004 
Sierra Nevada. Enligt rådets direktiv 92/43/EEG är det inte förbjudet med utvecklingsprojekt 
inom Natura 2000-områden, men i artikel 6 fastställs skyddsåtgärder vid sådana projekt som 
kan förväntas få betydande konsekvenser för ett Natura 2000-område. Framställaren har inte 
tillhandahållit några uppgifter som bevisar att det är troligt att projektet kan inverka på 
områdets bevarande. Enligt framställarens upplysningar har ansvarig miljömyndighet inte 
heller funnit att projektet skulle ha en betydande inverkan på detta område av 
gemenskapsintresse. 

När det gäller tillämpningen av EU:s lagstiftning om miljökonsekvensbeskrivning 
(EIA, environmental impact assessment) kan detta projekt omfattas av punkt 10.1 i bilaga 2 
till rådets direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt3, ändrat genom rådets direktiv 97/11/EG4, och direktiv 2003/35/EG5

(EIA-direktivet). För sådana projekt som omfattas av bilaga 2 ska medlemsstaterna antingen 
från fall till fall, eller genom tröskelvärden eller kriterier fastställda av medlemsstaten, avgöra 
vilka projekt som ska bli föremål för en miljökonsekvensbedömning.

I detta fall införlivar lagstiftningen i Andalusien EIA-direktivet6 genom att fastställa 
gränsvärden vid vilka miljökonsekvensbedömning ska utföras. Enligt punkt 39 i bilaga 2 till
denna lag krävs en miljöbedömning endast om vattenuttaget överskrider 1,5 kubikhektometer 
per år. I Dúrcal begränsas uttaget till 10 liter/sekund (dvs. 315 360 kubikmeter/år) genom en 
resolution av den 21 augusti 2007. Eftersom denna kvantitet understiger det tröskelvärde som 
fastställts i den spanska tillämpningslagen skulle en miljökonsekvensbedömning inte krävas i 
detta fall.

Enligt vattenramdirektivet (2000/60/EG7, RDV) krävs detaljerad planering för användningen 
av vattenresurserna för att man ska undvika ohållbara lösningar och irreparabla miljöskador. 
Det sker genom att man utarbetar förvaltningsplaner för avrinningsdistrikten (RBMP, river 
basin management plans). Enligt vattenramdirektivet ska de första förvaltningsplanerna för 

                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992.
2 EGT L 327, 22.12.2000.
3 EGT L 175, 5.7.1985.
4 EGT L 73, 14.3.1997.
5 EUT L 156, 25.6.2003.
6 ”Ley 7/1994 de protección ambiental”, av den 18 maj. Publicerad i det officiella kungörelseorganet BOJA 
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) nr 79, 31.5.1994.
7 EGT L 327, 22.12.2000.
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avrinningsdistrikten offentliggöras senast i december 2009. I artikel 4 i vattenramdirektivet 
fastslås följande två viktiga miljömål: att förebygga en försämring av statusen i 
vattenförekomster och att uppnå en god status i alla vatten senast 2015. När det gäller 
grundvatten ingår det också i målet till 2015 att uppnå en långsiktig balans mellan uttag och 
grundvattenbildning. Från och med 2009 måste varje plan eller program som påverkar 
vattenresurserna eller vattenkvaliteten samordnas med villkoren för förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikten, så att miljökraven i vattendirektivet tillgodoses. 

Framställarna hävdar att det vattenuttag som godkänts riskerar att leda till att man inte kan nå 
miljömålen i direktivet. De menar att i synnerhet principen om att förebygga försämring av 
vattenstatus kommer att överträdas eftersom uttaget kommer att överstiga infiltrationen av 
akviferen och kan komma att påverka våtmarken Laguna del Padul, som har direkt 
anknytning till akviferen. Framställarna presenterar en mängd upplysningar som motsäger de 
siffror de spanska myndigheterna har visat över tillgängliga resurser och framtida behov. De 
gör sina egna prognoser och kommer till slutsatsen att tillgängliga resurser i akviferen inte 
kommer att räcka för framtida behov. 

De godkända uttagen som framställarna motsätter sig är dock de som rekommenderats av 
myndigheten som handhar avrinningsområdet. Dessa är mycket små jämfört med nuvarande 
behov inom området för t.ex. bevattning (vilket är mer än 100 gånger större). I tillståndet 
anger man att det godkända uttaget utgör mindre än 0,2 procent av de tillgängliga resurserna. I 
villkoren för godkännandet inkluderas installation av piezometrar runt uttagsstället så att man 
kan övervaka akviferens nivå och se till att den inte påverkas. 

Efter bedömning av tillgängliga upplysningar drar kommissionen slutsatsen att det inte finns 
något som talar för att direktiv 2000/60/EG överträds.

Slutsatser

I de tillgängliga upplysningarna saknas tillräckliga bevis för att man ska kunna anta att de 
krav som fastställs i direktiv 85/337/EEG i dess ändrade lydelse, direktiv 92/43/EEG, och 
direktiv 2000/60/EG inte efterlevs.
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