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Betreft: Verzoekschrift 228/2010, ingediend door Vicente Fernández Pérez (Spaanse 
nationaliteit), namens de milieuvereniging "Coto do Frade", over het beheer van de 
rivier de Avia, Orense

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich dat het deel van de rivier de Avia, de belangrijkste zijrivier van de Miño, 
tussen het stuwmeer Albarellos tot de monding (ongeveer 21 km) ernstig is beschadigd door de 
aanleg van het stuwmeer Albarellos. De infrastructuur van dit stuwmeer is volgens indiener niet 
verenigbaar met het behoud van het ecosysteem van de rivier de Avia. Indiener benadrukt dat het 
milieuevenwicht niet wordt behouden en dat er geen vispassages zijn aangebracht zodat vissen 
zich vrij kunnen verplaatsen. In het licht van het voorgaande verzoekt indiener dat de concessies 
voor de exploitatie van de dam van Gas Natural/Unión Fenosa worden ingetrokken en dat de 
dam vervolgens wordt afgebroken. Indiener beweert dat niet is voldaan aan Richtlijnen 92/43/EG 
en 2000/60/EG. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

Wat de toepassing van de Habitatrichtlijn1 betreft, herinnert de Commissie aan de verplichting 
van alle lidstaten tot vaststelling en implementatie van een strikte beschermingsregeling voor de 
dier- en plantensoorten die van communautair belang zijn en die worden genoemd in bijlage IV, 
zoals bepaald in de artikelen 12 en 13. Artikel 12 verbiedt het opzettelijk vangen of doden van in 
het wild levende specimens van die soorten (die worden genoemd in bijlage IV), vooral tijdens 
                                               
1 Richtlijn 92/43/EG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna, PB L 206 van 22.7.1992.
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de perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek. Het 
opzettelijk vernielen of rapen van eieren in de natuur is ook verboden, evenals de beschadiging 
of de vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen.

Krachtens artikel 13 zijn lidstaten verplicht de nodige maatregelen te treffen voor de instelling 
van een systeem van strikte bescherming van de in bijlage IV vermelde plantensoorten, waarbij 
een verbod wordt ingesteld op het opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of 
vernielen van specimens van de genoemde soorten in de natuur. Daarnaast verbiedt artikel 13 het 
in bezit hebben, vervoeren, verhandelen of ruilen en het te koop of in ruil aanbieden van aan de 
natuur onttrokken specimens van de plantensoorten die in bijlage IV worden genoemd, 
uitgezonderd die welke reeds legaal waren onttrokken vóór de toepassing van de Habitatrichtlijn.

De strikte beschermingsverplichtingen op grond van de artikelen 12 en 13 moeten worden 
geïnterpreteerd in het licht van de overkoepelende doelstelling van de richtlijn zoals beschreven 
in artikel 2, waaraan zij bijdragen. Voordat een onderzoek kan worden gestart, moet duidelijk 
zijn aangetoond dat deze bepalingen mogelijk worden overtreden.

Met betrekking tot de in het verzoekschrift vermelde en in bijlage I bij Richtlijn 2009/147/EG1

opgenomen vogelsoorten verwijst de Commissie naar het bepaalde in artikel 4, lid 4 van 
voornoemde richtlijn, waarin staat dat de lidstaten moeten trachten verontreiniging of aantasting 
van vogelhabitats buiten beschermde gebieden tegen te gaan.

Op grond van de Kaderrichtlijn Water2 moeten alle waterlichamen in de lidstaten vóór 2015 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 en het 
hydrologisch regime.

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.

Het instellen van minimale ecologische debieten in rivieren die door dammen worden 
gereguleerd, wordt zeer belangrijk geacht voor de implementatie van de KRW. Het is niet 
mogelijk om de doelstelling van een goede ecologische toestand te behalen voor 
oppervlaktewateren stroomafwaarts van dammen als een minimaal ecologisch debiet niet is 
gegarandeerd. Het minimumdebiet moet worden gekoppeld aan de doelstelling van een goede 

                                               
1 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de 
vogelstand (PB L 20/7 van 26.1.2010), die strekt tot codificering van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 
1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 103 van 25.4.1979).
2 Beschikking 2000/60/EG, PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
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ecologische toestand en moet derhalve per geval worden ontwikkeld, waarbij rekening wordt 
gehouden met de fysieke, hydrologische en ecologische kenmerken van de betrokken 
waterlichamen.

In Spanje zijn de in het kader van de KRW opgestelde stroomgebiedbeheersplannen nog niet 
aangenomen. Op 3 juni 20101 heeft de Commissie juridische stappen ondernomen tegen Spanje, 
omdat dit land geen stroomgebiedbeheersplannen had ingediend bij de Commissie krachtens 
artikel 15, lid 3, van de KRW. Pas wanneer de Commissie de Spaanse 
stroomgebiedbeheersplannen ontvangt, kan zij de inhoud nauwkeurig onderzoeken. Met 
betrekking tot het specifieke geval dat indiener aankaart, zal de Commissie informatie opvragen 
bij de Spaanse autoriteiten.

Op grond van de beschikbare informatie kan de Commissie niet vaststellen dat er inbreuk is 
gemaakt op de Habitatrichtlijn. Met betrekking tot een mogelijke inbreuk op de Kaderrichtlijn 
Water zal de Commissie de Spaanse autoriteiten om opheldering verzoeken, aangezien zij op dit 
moment niet kan beoordelen of al dan niet aan de relevante vereisten van de Kaderrichtlijn Water 
wordt voldaan.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 26 oktober 2011.

De Commissie zou willen verwijzen naar haar vorige antwoord op dit verzoekschrift, waarin 
wordt geconcludeerd dat niet kan worden vastgesteld dat er inbreuk is gemaakt op de 
Habitatrichtlijn. Ten aanzien van de naleving van de verplichtingen op grond van de 
Kaderrichtlijn Water (KRW)2, heeft de Commissie de Spaanse autoriteiten om inlichtingen 
verzocht.

In hun antwoord stellen de Spaanse autoriteiten dat in het ontwerpstroomgebiedbeheersplan voor 
het stroomgebied van de rivieren de Miño en de Sil, waar de rivier de Avia zich bevindt, het 
waterlichaam dat zich stroomafwaarts van de Albarellos-dam bevindt, wordt aangemerkt als een 
sterk veranderd waterlichaam, omdat het debiet hiervan ingrijpend is afgenomen door de 
werking van de Albarellos-waterkrachtcentrale. De centrale onttrekt water aan het stuwmeer en 
loost dit 3,5 km stroomafwaarts van de dam weer terug in de rivier. Dit heeft grote gevolgen 
voor dit stuk van de rivier.

De stroomgebiedautoriteit (Confederación Hidrográfica del Norte, nu Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil) heeft de concessie van de waterkrachtcentrale in 2005 aangepast, 
teneinde de eigenaar te verplichten een vispassage met een passend ecologisch debiet te maken, 
zodat vis zich kan verplaatsen. De eigenaar is bij de Spaanse rechtbank in beroep gegaan tegen 
dit bestuurlijke besluit. Op 16 april 2009 heeft het Spaanse hooggerechtshof de wettigheid 
bevestigd van het besluit van de stroomgebiedautoriteit, die de eigenaar vanaf dat moment heeft 
verplicht om een project te presenteren voor een vispassage en een ecologisch debiet.

De Spaanse autoriteiten leggen in hun antwoord uit dat de Albarellos-dam 90 m hoog is en in 
1971 is gebouwd voor het opwekken van waterkracht. De eventuele ontmanteling van de dam 
zou hoge kosten met zich meebrengen, onder meer als gevolg van afbraak van de infrastructuur, 
compensatie voor de eigenaar en productieverlies van hernieuwbare energie die bijdraagt aan de 
strijd tegen klimaatverandering. De Spaanse autoriteiten betogen dat het niet mogelijk is een 
beter alternatief voor energieopwekking te vinden en dat de dam derhalve voldoet aan de 

                                               
1 Zie ook IP/10/685 van 3.6.2010.
2 Beschikking 2000/60/EG, PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
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voorwaarden van artikel 4, lid 3, van de KRW om als sterk veranderd waterlichaam te worden 
aangemerkt.

Intussen is het ontwerp-stroomgebiedbeheersplan voor het stroomgebied van de rivieren de Miño 
en de Sil gepubliceerd en was dit tussen 15 december 2010 en 15 juni 2011 beschikbaar voor 
openbare raadpleging. In het ontwerpplan zijn minimale ecologische debieten vastgelegd voor 
veel waterlichamen, waaronder de rivier de Avia stroomafwaarts van de Albarellos-dam. In het 
ontwerpplan wordt de verwachting geuit dat de waterlichamen stroomafwaarts van de 
Albarellos-dam in 2015 de toestand goed ecologisch potentieel hebben bereikt.

Gezien de door de Spaanse autoriteiten verstrekte informatie, is de Commissie van mening dat 
een uitgebreidere beoordeling van de stroomgebiedbeheersplannen zal worden uitgevoerd als de 
Spaanse plannen eenmaal zijn aangenomen en de Commissie van de plannen op de hoogte is 
gesteld. Zoals in het vorige antwoord staat vermeld, zijn de in het kader van de KRW opgestelde 
stroomgebiedbeheersplannen nog niet in Spanje aangenomen, ondanks het feit dat dit vóór 
december 2009 had moeten gebeuren. Op 27 januari 2011 is er een tweede wettelijke 
waarschuwing naar Spanje verzonden1. In juni 2011 heeft de Commissie besloten de zaak door te 
verwijzen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie2.

Conclusie

Op grond van de beschikbare informatie kan de Commissie op dit moment niet vaststellen dat er 
inbreuk is gemaakt op de kaderrichtlijn water.

                                               
1 Zie IP/11/91 van 27.1.2011.
2 Zie IP/11/729 van 16.6.2011.


