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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1686/2009 af Xavier Geoffroy d'Assy, fransk statsborger, for 
foreningen til beskyttelse af floddalene Erve, Treulon og Vaige og 
arealforvaltning, og 1.200 medunderskrivere, om den projekterede udvikling af 
Erves flodbækken i henhold til vandrammedirektivet

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer udviklingsprojektet vedrørende flodbækken Erves, der er bekendtgjort 
af de lokale myndigheder, idet han frygter, at det alvorligt vil skade miljøet, herunder 
vandmiljøet. Han sætter spørgsmålstegn ved resultaterne af miljøkonsekvensvurderingen og 
navnlig nøjagtigheden af de resultater, hvorpå den er baseret. Han indtager det synspunkt, at 
projektet ukorrekt er blevet præsenteret som værende nødvendig for at overholde 
forpligtelserne i henhold til vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF), og at det ville 
involvere nedrivning af en række dæmninger med alvorlige konsekvenser for den lokale 
biodiversitet. Han har forsynet projektgodkendelsessagen med en række kommentarer og 
anmoder om, at Europa-Parlamentet træffer foranstaltninger for at sikre, at lokale beboere 
konsulteres og inddrages i beslutningsprocessen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. februar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"I vandrammedirektivet kræves det, at medlemsstaterne opnår en god tilstand i alle 
vandområder i princippet inden 2015. Dette omfatter god økologisk tilstand og god kemisk 
tilstand. I bilag V til direktivet angives de kvalitative elementer, der indgår ved klassificering 
af økologisk status. Disse omfatter biologiske elementer, men også elementer, der understøtter 
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de biologiske elementer, som f.eks. vandløbs kontinuitet. 

I tilfælde af at et vandområde modificeres kraftigt på grund af en bestemt bæredygtig 
menneskelig udviklingsvirksomhed, kan medlemsstaten udpege et vandområde som "stærkt 
modificeret" i henhold til artikel 4, stk. 3, i direktivet. For at give de bæredygtige 
menneskelige aktiviteter mulighed for at fortsætte skal der opnås et godt økologisk potentiale 
i stedet for en god økologisk tilstand. I mange tilfælde skal der stadig træffes 
reetableringsforanstaltninger for at opnå godt økologisk potentiale. Hvis et vandområde 
udpeges til at være stærkt modificeret, skal der gives en begrundelse for, at de nyttige mål, der 
tilsigtes ved modificeringen, ikke kan opnås med andre midler, som miljømæssigt er en 
væsentlig bedre løsning. Det er op til medlemsstaten at udpege et vandområde som stærkt 
modificeret, at fastsætte det specifikke mål for vandområdet og at udforme og gennemføre de 
nødvendige foranstaltninger til at opnå dette mål.

Hvis der foretages bestemte ændringer i et vandområde, skal der foretages en vurdering af, 
hvorvidt sådanne ændringer fører til en forringelse af vandtilstanden. Hvis det er tilfældet, 
gælder de strenge betingelser, som er anført i artikel 4, stk. 7, i direktivet.

Det fastsættes i vandrammedirektivet (artikel 14), at offentligheden skal høres om forslaget til 
vandområdeplanerne. 

I andragendet er der ingen angivelse af, hvilke forpligtelser i direktiverne der kan være blevet 
misligholdt. Der er endvidere intet, der tyder på, at projektet vil medføre en forringelse af 
vandtilstanden. I Frankrig er forslaget til vandområdeplanerne blevet gjort tilgængeligt for 
offentligheden rettidigt, og vandområdeplanerne er blevet sendt til Kommissionen. 
Kommissionen vil vurdere vandområdeplanerne nøje og offentliggøre sine resultater i 2012. 

Konklusioner

På grundlag af de foreliggende oplysninger kan Kommissionen ikke fastslå, at der er sket en 
overtrædelse af vandrammedirektivet."


