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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1686/2009, ingediend door Xavier Geoffroy d'Assy (Franse 
nationaliteit), namens de Vereniging ter bescherming van de Erve-, Treulon- en 
Vaige-vallei en grondverbetering (Association pour la protection des vallées de 
l'Erve, du Treulon et de la Vaige et des aménagements fonciers), gesteund door 
1 200 medeondertekenaars, over het project voor inrichting van het Erve-bekken 
dat wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Kaderrichtlijn Water

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bekritiseert de door de plaatselijke autoriteiten aangekondigde werkzaamheden voor 
inrichting van het Erve-bekken, omdat hij van oordeel is dat deze het aquatisch en 
omringende milieu ernstige schade zullen toebrengen. Indiener zet vraagtekens bij de 
conclusies van de effectrapportage en vooral bij de kwaliteit van de expertise die hieraan ten 
grondslag ligt. Volgens indiener zou het project, dat ten onrechte wordt gepresenteerd als een 
project dat noodzakelijk is om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de 
Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG), gepaard gaan met het slopen van meerdere stuwdammen, 
wat ernstige gevolgen zou hebben voor de biodiversiteit in het gebied. Indiener, die een reeks 
opmerkingen plaatst bij het dossier voor de vergunning van het project, verzoekt om de 
tussenkomst van het Europees Parlement teneinde ervoor te zorgen dat de bewoners worden 
geraadpleegd en dat zij kunnen deelnemen aan de besluitvorming.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010

Op grond van de Kaderrichtlijn Water moeten alle waterlichamen in de lidstaten vóór 2015 
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een goede toestand hebben bereikt. Dit omvat een goede ecologische toestand en een goede 
chemische toestand. In bijlage V van de richtlijn zijn de kwaliteitselementen voor de 
klassenindeling naar ecologische toestand vastgelegd. Deze omvatten biologische elementen, 
maar ook elementen die de biologische elementen ondersteunen, zoals riviercontinuïteit. 

Als een waterlichaam sterk wordt veranderd vanwege een bepaalde duurzame activiteit voor 
menselijke ontwikkeling, kunnen lidstaten een waterlichaam als sterk veranderd aanmerken 
overeenkomstig artikel 4, lid 3, van de richtlijn. Om de duurzame activiteit voor menselijke 
ontwikkeling doorgang te laten vinden, moet de toestand goed ecologisch potentieel worden 
bereikt in plaats van een goede ecologische toestand. In veel gevallen moeten er nog steeds 
herstelmaatregelen worden genomen om de toestand goed ecologisch potentieel te bereiken. 
Als een waterlichaam wordt aangemerkt als sterk veranderd, moet worden gemotiveerd 
waarom het nuttige doel van de verandering niet kan worden bereikt met andere, voor het 
milieu aanzienlijk gunstiger middelen. Het is aan de lidstaat om een waterlichaam aan te 
merken als sterk veranderd, het specifieke doel van het waterlichaam vast te stellen en de 
maatregelen te definiëren en uit te voeren die nodig zijn om dat doel te bereiken.

In geval van bepaalde veranderingen aan een waterlichaam moet er een beoordeling worden 
uitgevoerd om te bepalen of deze veranderingen leiden tot een achteruitgang van de 
watertoestand. Als dit het geval is, zijn de strenge voorwaarden van toepassing die zijn 
vastgelegd in artikel 4, lid 7, van de richtlijn.

Op grond van artikel 14 van de richtlijn moet het publiek worden geraadpleegd bij het 
opstellen van stroomgebiedsbeheersplannen. 

Er is uit het verzoekschrift niet op te maken aan welke verplichtingen in de richtlijn niet zou 
zijn voldaan. Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat het project zal leiden tot een 
achteruitgang van de watertoestand. De ontwerpstroomgebiedsbeheersplannen zijn in 
Frankrijk op tijd beschikbaar gesteld voor publieke raadpleging en zijn tevens bij de 
Commissie ingediend. De Commissie zal alle stroomgebiedsbeheersplannen zorgvuldig 
bestuderen en haar conclusies in 2012 publiceren. 

Conclusie

Op grond van de beschikbare informatie kan de Commissie geen inbreuk vaststellen van de 
Kaderrichtlijn Water. 


