
CM\882130DA.doc PE452.725v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

26.10.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0228/2010 af Vicente Fernández Pérez, spansk statsborger, for 
"Asociación Ecologista Coto do Frade", om reguleringen af Avia-flodens leje, 
Orense

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at floden Avia, den vigtigste biflod til floden Miño, på sin strækning 
fra opstemningen ved Albarellos til udmundingen (ca. 21 km) er blevet påvirket meget 
negativt af anlægget af den opstemmede sø ved Albarellos, hvis infrastruktur ifølge 
andrageren er uforenelig med bevarelsen af Avia-flodens økosystem. Andrageren 
understreger, at den økologiske vandgennemstrømning ikke opretholdes, og at der ingen 
fisketrapper er til sikring af fiskenes fri bevægelse. Af disse grunde anmoder andrageren om, 
at Gas Natural - Unión Fenosas koncessioner til udnyttelse af dæmningen erklæres ugyldige, 
og at dæmningen derefter fjernes. Andrageren mener, at direktiverne 92/43/EF og 2000/60/EF 
ikke er blevet overholdt. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. juni 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Hvad angår anvendelsen af habitatdirektivet1, henleder Kommissionen opmærksomheden på 
medlemsstaternes forpligtelse til at etablere og gennemføre en streng beskyttelsesordning for 
dyre- og plantearter af interesse for Fællesskabet, opført i bilag IV, som beskrevet i artikel 12 

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EF af 21. Maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. EFT L 206 af 
22.7.1992.
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og 13. Artikel 12 forbyder alle former for forsætlig indfangning eller drab og forstyrrelse af 
dyrene (opført i bilag IV) i naturen, særligt i perioder med yngel, yngelpleje, vinterdvale samt 
vandring og træk. Forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg fra naturen er også forbudt, 
såvel som beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder.

Ifølge bestemmelserne i artikel 13 er medlemsstaterne forpligtet til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at indføre en streng beskyttelsesordning af plantearterne, opført i bilag IV, 
som skal forbyde forsætlig plukning, indsamling, afskæring, oprivning med rod eller 
ødelæggelse af disse planter i naturen. Artikel 13 forbyder også opbevaring, transport, salg af 
eller bytte med og udbud til salg eller bytte af eksemplarer af disse arter, der er indsamlet i 
naturen, med undtagelse af dem, der lovligt er indsamlet inden habitatdirektivets ikrafttræden.

Den strenge beskyttelsesforpligtelse under artikel 12 og 13 skal tolkes i lyset af direktivets 
overordnede målsætning beskrevet i artikel 2, hvortil de skal bidrage. Det er nødvendigt med 
klare beviser på overtrædelse af disse bestemmelser, før der kan iværksættes en undersøgelse.

Hvad angår de fuglearter, der er opført i andragendet, og som er medtaget i bilag 1 i direktiv 
2009/147/EF1, henleder Kommissionen opmærksomheden på fugledirektivets artikel 4, stk. 4, 
ifølge hvilket medlemsstaterne skal bestræbe sig på at undgå forurening eller forringelse af 
fuglenes levesteder uden for de beskyttede områder. 

I vandrammedirektivet2 kræves det, at medlemsstaterne generelt opnår en god tilstand i alle 
vandområder inden 2015. Dette omfatter en god økologisk tilstand samt en 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 
de biologiske elementer, som f.eks. vandløbs kontinuitet og den hydrologiske ordning. 

I tilfælde af at et vandområde modificeres kraftigt på grund af en bestemt bæredygtig 
menneskelig udviklingsaktivitet, kan medlemsstaten udpege et vandområde som "stærkt 
modificeret" i henhold til artikel 4, stk. 3, i direktivet. For at kunne tillade en fortsættelse af de 
bæredygtige menneskelige aktiviteter, 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 som stærkt modificeret, skal der angives en begrundelse for, at de nyttige mål, der 
tilsigtes ved modificeringen, ikke kan opnås med andre midler, som miljømæssigt set er en 
væsentlig bedre løsning. Det er op til medlemsstaten at udpege et vandområde som stærkt 
modificeret, fastsætte det specifikke mål for vandområdet og udforme og gennemføre de 
nødvendige foranstaltninger for at opnå dette mål.

Etableringen af minimal økologisk gennemstrømning i floder, der reguleres af dæmninger, 
betragtes som yderst vigtig for gennemførelsen af vandrammedirektivet. Det er ikke muligt at 
opfylde vandrammedirektivets målsætning om god økologisk status for overfladevand 
nedstrøms for dæmninger, hvis der ikke garanteres en minimal økologisk gennemstrømning. 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EFT 
L 20 af 26.1.2010, s. 7), der kodificerer Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde 
fugle (EFT L 103 af 25.4.1979).
2 2000/60/EF, EFT L 327 af 22.12.2000, s.1.



CM\882130DA.doc 3/4 PE452.725v02-00

DA

Den minimale gennemstrømning skal ses i forhold til målsætningen om god økologisk status, 
og skal derfor udvikles på baggrund af hvert enkelt tilfælde med hensyntagen til 
vandområdernes fysiske, hydrologiske og økologiske karakter. 

I Spanien er vandrammedirektivets vandområdeplaner endnu ikke blevet vedtaget. Den 3. juni 
20101 lagde Kommissionen sag an mod Spanien, da landet ikke havde indleveret sin 
vandområdeplan til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 15, stk. 3, i 
vandrammeplanen. Først når Kommissionen modtager den spanske vandområdeplan, vil den 
være i stand til nøje at vurdere indholdet. Hvad angår den konkrete sag, der nævnes af 
andrageren, vil Kommissionen bede om oplysninger fra de spanske myndigheder. 

På grundlag af de foreliggende oplysninger kan Kommissionen ikke fastslå, at der er sket en 
overtrædelse af habitatdirektivet. Vedrørende et muligt brud på vandrammedirektivet vil 
Kommissionen bede om en afklaring fra de spanske myndigheder, da den i øjeblikket ikke er i 
stand til at bedømme, hvorvidt de relevante krav i vandrammedirektivet er opfyldt."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 26. oktober 2011.

"Kommissionen henviser til den foregående meddelelse vedrørende dette andragende, hvori 
den konkluderede, at der ikke kunne konstateres nogen overtrædelse af habitatdirektivet. 
Kommissionen anmodede de spanske myndigheder om oplysninger vedrørende opfyldelsen af 
forpligtelserne i henhold til vandrammedirektivet2.

De spanske myndigheder oplyste i deres svar, at vandområdet nedstrøms for 
Albarellosdæmningen i udkastet til vandområdeplan for vandområdedistriktet Miño-Sil, hvor 
floden Avia er beliggende, udpeges som et stærkt modificeret vandområde, idet 
gennemstrømningen er stærkt reduceret grundet driften af vandkraftværket Albarellos. 
Vandkraftværket tager vand fra opstemningen og leder det tilbage til floden 3,5 km nedstrøms 
for dæmningen. Som følge heraf er denne strækning af floden hårdt ramt.

Den ansvarlige myndighed (Confederación Hidrográfica del Norte; nu Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil) tilpassede i 2005 koncessionen til vandkraftværket med et krav 
om, at ejeren skulle anlægge en fiskepassage med passende økologisk gennemstrømning med 
henblik på at sikre muligheden for fiskevandring. Ejeren indklagede den administrative 
afgørelse for de spanske domstole. Den 16. april 2009 stadfæstede den spanske højesteret 
afgørelsen fra den ansvarlige myndighed, som siden har pålagt ejeren at fremlægge et projekt 
for fiskepassagen og den økologiske gennemstrømning. 

I deres svar forklarer de spanske myndigheder, at Albarellosdæmningen, som blev opført i 
1971, er 90 m høj og anvendes til vandkraftproduktion. En afvikling af dæmningen ville 
medføre store omkostninger, herunder nedrivning af infrastrukturen, 
kompensationsomkostninger til ejeren og tab af produktion af vedvarende energi, som 
bidrager til at bekæmpe klimaændringerne. Ifølge de spanske myndigheder er det ikke muligt 
at finde et bedre alternativ til energiproduktionen, hvorfor dæmningen opfylder betingelserne 

                                               
1 Se også IP/10/685 af 3.6.2010.
2 2000/60/EF, EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.



PE452.725v02-00 4/4 CM\882130DA.doc

DA

i vandrammedirektivets artikel 4, stk. 3, for at blive udpeget som et stærkt modificeret 
vandområde.

I mellemtiden er udkastet til vandområdeplan for vandområdedistriktet Miño-Sil blevet 
offentliggjort, og det har været åbent for offentlig høring i perioden 15. december 2010 til 15. 
juni 2011. Udkastet indeholder minimumsforskrifter for økologisk gennemstrømning for 
mange vandområder, herunder floden Avia nedstrøms for Albarellosdæmningen. Det 
forventes ifølge udkastet, at vandområderne neden for Albarellosdæmningen vil opnå et godt 
økologisk potentiale inden 2015.

På baggrund af oplysningerne fra de spanske myndigheder mener Kommissionen, at der vil 
blive foretaget en mere detaljeret vurdering af vandområdeplanerne, når de spanske planer er 
vedtaget og forelagt Kommissionen. Som nævnt i den tidligere meddelelse er 
vandrammedirektivets vandområdeplaner endnu ikke vedtaget i Spanien, selv om fristen 
udløb i december 2009. Der blev sendt en anden juridisk advarsel til Spanien den 27. januar 
20111. Kommissionen besluttede derfor at indbringe sagen for EU-Domstolen i juni 20112.

Konklusion

På grundlag af de foreliggende oplysninger kan Kommissionen ikke på nuværende tidspunkt 
påvise nogen overtrædelse af vandrammedirektivet."

                                               
1 Se IP/11/91 af 27.1.2011.
2 Se IP/11/729 af 16.6.2011.


