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Utskottet för framställningar

27.1.2012

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0338/2010, ingiven av T.F.T, spansk medborgare, för ”Plataforma 
por la defensa de los valles verdes”, om anläggningar för uttag av vatten och 
grävning av brunnar i naturparken ”Sierra de Cazorla” i Segura y las Villas i Jaén 

1. Sammanfattning av framställningen

Framställarna oroar sig över den skadliga inverkan på grundvattnet i naturparken Sierra de 
Cazorla till följd av grävningen av brunnar inom ramen för ett storskaligt privat vinstdrivande 
bevattningsprojekt för ett område på 654 hektar med olivlundar som planeras av 
bevattningsföreningen Beas del Segura. Brunnarna grävs i ett område som den andalusiska 
regeringen 1986 utsåg till ett skyddat naturområde och som utsetts till ett biosfärreservat av 
Unesco. Framställarna hävdar att projektet utgör en överträdelse av gemenskapslagstiftningen, 
däribland habitatdirektivet (eftersom platsen SCI ES 0000035 ingår i Natura 2000-nätverket) 
och direktiv 79/409/EEG (eftersom området är ett särskilt fågelskyddsområde), samt av den 
nationella lagstiftningen, däribland vattenplanen för Guadalquivir och förvaltningsplanen för 
naturparken Sierra de Cazorla.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 1 juli 2010. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 13 januari 2011

Framställningen rör godkännandet av ett bevattningsprojekt på 645 hektar i provinsen Jaén för 
vilket vatten tas från naturparken Sierras de Cazorla i Segura y las Villas. Enligt framställarna 
har inverkan av uttaget på vattenresurserna i naturparken, som också är ett 
Natura 2000-område, inte bedömts på lämpligt sätt. Inte heller inverkan av de övriga 
tillhörande anläggningar som måste byggas på området (luftkraftledning) har bedömts på 
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lämpligt sätt. Framställarna hävdar att detta utgör en överträdelse av bestämmelserna i EU:s 
miljölagstiftning: habitatdirektivet 92/43/EEG1, fågeldirektivet 2009/147/EG2 och 
ramdirektivet om vatten 2000/60/EG3. 

Området ES0000035, ”Sierras de Cazorla Segura y las Villas”, har utsetts till ett område av 
gemenskapsintresse i enlighet med bestämmelserna i habitatdirektivet och till ett särskilt 
skyddsområde i enlighet med bestämmelserna i fågeldirektivet. Enligt habitatdirektivet 
(artiklarna 6.3 och 6.4) ska alla projekt som kan inverka negativt på sådana områden vara 
föremål för en bedömning. Mot bakgrund av slutsatserna av denna bedömning ska de 
behöriga myndigheterna godkänna planen först efter att ha försäkrat sig om att området inte 
kommer att ta skada. Bestämmelserna i artikel 6.4 i habitatdirektivet 92/43/EEG utgör ett 
slags undantagssystem, och reglerar när planer och projekt med skadlig effekt kan godkännas 
eller inte.

Av den tillgängliga informationen framgår att det inom ramen för 
miljökonsekvensbeskrivningen av projektet inte har gjorts någon tillräcklig bedömning av 
projektets inverkan på de miljövärden som gjort att området utsetts till skyddsområde.

Slutsatser

Kommissionen kommer därför att kontakta de spanska myndigheterna för att bedöma om 
bestämmelserna i habitatdirektivet och ramdirektivet om vatten har följts.

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

Kommissionen har uppmanat de spanska myndigheterna att lämna detaljerade upplysningar 
om utvärderingen av inverkan av uttaget från vattenresurserna samt om inverkan av de 
tillhörande anläggningarna (som ska byggas på området, bland annat en luftkraftledning).

Granskningen av de spanska myndigheternas svar har dock gett upphov till nya frågor och 
ytterligare upplysningar krävs om förenligheten hos den bedömning som utförts med 
bestämmelserna i habitatdirektivet.

Kommissionen har följaktligen uppmanat de spanska myndigheterna att lämna ytterligare 
detaljerade upplysningar. 

5. Kommissionens andra kompletterande svar (REV II), mottaget den 27 januari 2012

Kommissionen har två gånger uppmanat de spanska myndigheterna att lämna detaljerade 
upplysningar om bedömningen av inverkan av vattenuttaget på vattenresurserna i området av 
gemenskapsintresse och det särskilda skyddsområdet ES0000035 ”Sierras de Cazorla Segura 
y las Villas”. Beträffande bestämmelserna i direktiv 92/43/EEG4 (habitatdirektivet) 
                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar. 
EUT L 20, 26.1.2010, s. 7.
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. EGT L 327, 22.12.2000.
4 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, 
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besvarades vissa frågor inte genom de mottagna upplysningarna och kommissionen 
uppmanade återigen de spanska myndigheterna att inkomma med ett svar.

Beträffande tillämpningen av direktivet om bedömning av miljöpåverkan1 bör det noteras att 
detta projekt har varit föremål för en sådan bedömning. Kommissionens tjänster har granskat 
framställarens kompletterande upplysningar i frågan och har begärt ett antal klargöranden från 
de spanska myndigheterna i detta hänseende.

Av de spanska myndigheternas upplysningar framgår att ingen försämring av vattenstatusen 
förväntas. I det hänseendet anges i den mest relevanta rapporten från planeringskontoret vid 
myndigheten för avrinningsområdet i Guadalquivir att det tillåtna uttaget för de tre brunnarna 
(450 000 m3/år) är mycket litet jämfört med den tillgängliga resursen (70 Hm3/år). Det årliga 
vattenuttaget beräknas till 22,7 Hm3/år. Enligt uppgifter från den regionala miljöministern 
övervakas vattenresurserna i enlighet med rekommendationerna från Spaniens institut för 
geologi och gruvdrift.

Beträffande den påstådda överträdelsen av EU-lagstiftningen om miljöansvar2 kan en fysisk 
eller juridisk person som har ett tillräckligt intresse i miljöbeslut som rör skadan [däribland 
icke-statliga organisationer som arbetar med miljöskydd och som uppfyller kraven i 
lagstiftningen] i enlighet med artikel 12 i direktivet om miljöansvar3 till den behöriga 
myndigheten rapportera eventuella iakttagelser om miljöskador eller överhängande hot om 
sådana skador som de känner till och begära att den behöriga myndigheten vidtar åtgärder i 
enlighet med detta direktiv.

Dessutom anges i samma direktiv att medlemsstaterna ska avgöra vad som utgör ett 
tillräckligt intresse och om en rättighet har kränkts.

En begäran om åtgärder ska omfatta alla relevanta upplysningar och uppgifter som styrker 
iakttagelserna om den aktuella miljöskadan och på ett övertygande sätt ge belägg för att 
miljöskada föreligger. Den behöriga myndigheten kan beakta dessa iakttagelser och 
förfrågningar om åtgärder, och ge den berörda verksamhetsutövaren tillfälle att tillkännage 
sina synpunkter om begäran om åtgärder och de åtföljande iakttagelserna. Den behöriga 
myndigheten ska sedan informera de berörda personerna om sitt beslut att tillmötesgå eller 
avslå begäran, och om skälen till detta.

Det är värt att notera att de berörda personerna, i enlighet med artikel 13 i direktivet, ska ha 
möjlighet att få den behöriga myndighetens beslut, handlingar eller underlåtelse att handla 
enligt detta direktiv prövade i processrättsligt och materiellt hänseende i domstol eller av 
något annat oberoende och opartiskt offentligt organ. Detta ska inte påverka tillämpningen av 
bestämmelser i nationell lagstiftning som reglerar möjligheten till domstolsprövning och 

                                                                                                                                                  
EGT L 206, 22.7.1992.
1 Direktiv 85/337/EEG (EGT L 175, 5.7.1985), ändrat genom direktiv 97/11/EG (EGT L 73, 14.3.1997), 
direktiv 2003/35/EG (EUT L 156, 25.6.2003) och direktiv 2009/31/EG (EUT L 140, 5.6.2009).
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och 
avhjälpa miljöskador. EUT L 143, 30.4.2004, s. 56–75.
3 I enlighet med artikel 11.1 i direktiv 2004/35/EG, ska ”Medlemsstaterna […] utse den eller de behöriga 
myndigheter som skall svara för utförandet av de uppgifter som anges i detta direktiv.”
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enligt vilka alla möjligheter till administrativ prövning ska vara uttömda innan en rättslig 
prövning kan komma i fråga.

Av de kompletterande upplysningar som framställaren lämnade i september 2011 framgick 
dock inte hur han har använt de mekanismer som föreskrivs i detta syfte i 
direktiv 2004/35/EG. Kommissionen kan därför inte fortsätta att utreda framställarens ärende 
med avseende på den påstådda överträdelsen av direktivet om miljöansvar.


