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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0338/2010 af T.F.T, spansk statsborger, for "Plataforma por la 
defensa de los valles verdes" (platformen til forsvar for de grønne dale), om 
opsamling af vand og boring af brønde i naturparken Sierra de Cazorla, 
Segura y las Villas, Jaén.  

1. Sammendrag

Andragerne udtrykte bekymring over den ugunstige indvirkning på grundvandet i naturparken 
Sierra de Cazorla som en konsekvens af gennemførelse af brøndboringer i forbindelse med et 
meget omfattende privat indbringende kunstvandingsprojekt for overrisling af 654 ha 
beplantet med olivenplantager, hvilket er kunstvandingsforeningen Regantes Beas del Seguras 
plan. Brøndboringerne, der har til formål at opsamle vand, foregår midt i naturparken, oprettet 
i 1986 af regionsregeringen i Andalusien og udråbt af UNESCO til biosfærereservat. 
Andrageren hævder, at fællesskabslovgivningen overtrædes, herunder habitatdirektivet (idet 
stedet er en LAF ES 0000035 inden for Natura 2000-nettet) og direktiv 79/409/EØF, (idet 
området er en særlig fuglebeskyttelseszone), såvel som nationale lovgivning, herunder 
vandplanen for Guadalquivir og udviklingsplanen med hensyn til brug og administration af 
naturparken i Sierra de Cazorla.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. juli 2010). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Andragendet vedrører godkendelsen af overrislingsprojektet på 645 ha i provinsen Jaén med 
vand fra naturparken Sierra de Cazorla, Segura y las Villas. Ifølge andragerne er 
indvirkningen af vandløbsoplandet på de hydrauliske ressourcer i naturparken, som også er en 
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Natura 2000-lokalitet, ikke blevet tilstrækkeligt undersøgt. Indvirkningen af de andre 
ledsagende faciliteter, som vil skulle bygges inden for lokalitetens grænser 
(højspændingsantenne), er heller ikke blevet tilstrækkeligt undersøgt. Andrageren hævder, at 
bestemmelserne i EU-lovgivningen: habitatdirektivet 92/43/EØF1, fugledirektivet
2009/147/EF 2 og vandrammedirektivet 2000/60/EF3, ikke er blevet overholdt.

Området ES0000035, "Sierras de Cazorla Segura y las Villas", er blevet udpeget som et 
område af fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet, og som et særligt beskyttet 
område i henhold til fugledirektivet. Habitatsdirektivet kræver (artikel 6, stk. 3 og 4), at 
ethvert projekt, som kan have negativ indvirkning på sådanne lokaliteter, skal underkastes en 
vurdering. I lyset af konklusionerne af denne vurdering giver de kompetente myndigheder 
først deres tilslutning til en sådan plan, når de har sikret sig, at den ikke skader lokalitetens 
helhed. Bestemmelserne i habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, udgør en form for 
fravigelsesinstrument, der fastsætter de omstændigheder, inden for hvilke planer og projekter 
med negative virkninger kan eller ikke kan tillades.

I henhold til de tilgængelige oplysninger viser erklæringen om projektets indvirkning på 
miljøet ikke, at der er foretaget en passende vurdering af dets indvirkning på de økologiske 
værdier, som begrundede udpegningen af lokaliteten.

Konklusioner

Kommissionen vil derfor kontakte de spanske myndigheder for at vurdere, hvorvidt 
bestemmelserne i habitatdirektivet og vandrammedirektivet er blevet overholdt."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 6. september 2011.

Kommissionen anmodede de spanske myndigheder om detaljerede oplysninger om 
evalueringen af indvirkningen af vandopløbslandet på vandressourcerne samt indvirkningen 
af de ledsagende faciliteter (der skal bygges inden for lokalitetens grænser, som en 
højspændingsantenne).

Gennemgangen af det svar, der modtoges fra Spanien, gav imidlertid anledning til nye 
spørgsmål og et behov for yderligere oplysninger, hvad angår den gennemførte evaluerings
overensstemmelse med habitatdirektivets bestemmelser.

Kommissionen har derfor anmodet de spanske myndigheder om yderligere detaljerede 
oplysninger. 
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