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Betreft: Verzoekschrift 0338/2010, ingediend door T.F.T (Spaanse nationaliteit), namens 
het "Plataforma por la defensa de los valles verdes" (platform voor de 
bescherming van groene valleien), over het boren van waterputten in het 
natuurreservaat Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, Jaén 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners tekenen protest aan tegen het boren van waterputten in het natuurreservaat Sierra de 
Cazorla, aangezien deze een bedreiging vormen voor de watervoerende lagen in het gebied. 
De putten worden geboord in het kader van een grootschalig particulier irrigatieproject met 
winstoogmerk dat ten doel heeft 654 hectare met olijfbomen van water te voorzien: Plan de la 
Comunidad de Regantes Beas del Segura (plan van de irrigatiegemeenschap Beas in het 
stroomgebied van de Segura). Het boren naar water vindt plaats in het hart van een gebied dat 
in 1986 door de autonome regering van Andalusië tot natuurreservaat is uitgeroepen en dat 
door de Unesco is erkend als reservaat van de biosfeer. Volgens de indieners zijn deze 
werkzaamheden in strijd met diverse communautaire regelgevingsinstrumenten: de 
Habitatrichtlijn (aangezien het gaat om een gebied van communautair belang, namelijk GCB 
ES 0000035 van het Natura 2000-netwerk) en Richtlijn 79/409/EEG, aangezien het gaat om 
een speciale beschermingszone (SBZ). Ook de nationale wetgeving wordt met voeten 
getreden: Plan Hidrológico del Guadalquivir (stroomgebiedbeheersplan voor de Guadalquivir) 
en Plan rector de uso y gestión del Parque Natural de la Sierra de Cazorla (kaderplan voor het 
gebruik en het beheer van het natuurreservaat Sierra de Cazorla).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 juli 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011.
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Het verzoekschrift heeft betrekking op een plan voor de irrigatie van een gebied van 645 ha in 
de provincie Jaén met water uit het natuurgebied Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. 
Volgens indieners is het effect van de afvoer van water uit het natuurgebied, dat tevens een 
Natura 2000-gebied is, niet naar behoren onderzocht. Ook het effect van andere bijbehorende 
voorzieningen die moeten worden gebouwd binnen het gebied (elektriciteitskabel door de 
lucht) is niet goed onderzocht. Indieners stellen dat niet is voldaan aan de voorschriften van 
de Europese milieuwetgeving: Habitatrichtlijn 92/43/EEG1, de Vogelrichtlijn 2009/147/EG2

en de Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG3.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Het gebied ES0000035, "Sierras de Cazorla Segura y las Villas", is aangewezen als een 
gebied van communautair belang (GCB) krachtens de bepalingen van de Habitatrichtlijn en 
als een speciale beschermingszone (SBZ) krachtens de bepalingen van de Vogelrichtlijn. De 
Habitatrichtlijn vereist (artikel 6, leden 3 en 4) dat voor elk project dat negatieve gevolgen 
kan hebben voor zo'n gebied een beoordeling wordt gemaakt. Gelet op de conclusies van de 
beoordeling geven de bevoegde nationale autoriteiten slechts toestemming voor dat plan nadat 
zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied 
niet zal aantasten. Het bepaalde in artikel 6, lid 4 van Habitatrichtlijn 92/43/EEG vormt een 
soort uitzonderingsregeling met de voorwaarden waarop plannen en projecten met negatieve 
gevolgen al dan niet kunnen worden toegestaan.

Volgens de beschikbare informatie toont de milieueffectrapportage (MER) over dit project 
niet aan dat een adequate analyse is uitgevoerd van de gevolgen voor de milieuwaarden die 
aan GCB- en SBZ-status ten grondslag liggen.

Conclusies

Derhalve zal de Commissie contact opnemen met de Spaanse autoriteiten om te onderzoeken 
of de bepalingen van de Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water zijn nageleefd.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 6 september 2011

De Commissie heeft de Spaanse autoriteiten om nadere inlichtingen verzocht over de 
beoordeling van de gevolgen van de waterafvoer uit het natuurgebied en van andere 
bijbehorende voorzieningen (die moeten worden gebouwd binnen het gebied, zoals een 
elektriciteitsleiding door de lucht) voor het grondwater.

De studie van het Spaanse antwoord heeft echter nieuwe vragen om nadere inlichtingen 
uitgelokt over de conformiteit van de effectbeoordeling met de Habitatrichtlijn.

Daarom heeft de Commissie de Spaanse autoriteiten opnieuw om nadere details verzocht.
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