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Om: Andragende 0834/2012 af Miguel Ángel Sánchez Pérez, spansk statsborger, for 
"Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche", om den miljøskadelige 
forvaltning af Tajo-vandområdet

1. Sammendrag

Andrageren, der fungerer som formand for Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y 
Alberche, protesterer over den dårlige bevaringsstatus og miljøskadelige forvaltning af Tajo-
vandområdet, navnlig i områderne mellem Bolarquereservoiret og kommunen Talavera de la 
Reina. Andragerne bemærker, at Kommissionen har indledt en overtrædelsesprocedure og 
endelig anlagt sag ved EU-Domstolen med påstand om, at Spanien ikke har opfyldt sine 
forpligtelser med hensyn til at vedtage hydrologiske planer. Andragerne klager over, at 
udkastet til den hydrologiske plan for Tajofloden stadig ikke er blevet gjort tilgængeligt for 
offentligheden. Planen blev uploadet til miljøministeriets hjemmeside for derefter at blive 
fjernet 24 timer senere. Andragerne fremhæver den negative indvirkning på miljøet, som 
vandområdet har oplevet over de seneste tre årtier, og påpeger overtrædelser af adskillige
europæiske miljødirektiver, navnlig vandrammedirektivet, fugledirektivet, levestedsdirektivet 
samt byspildevandsdirektivet. Andragerne tilføjer, at dette berører flere områder, der hører 
under Natura 2000-netværket.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013
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I henhold til vandrammedirektivet1 skal medlemsstaterne have godkendt og meddelt 
Kommissionen vandområdeplaner for hvert vandområdedistrikt senest den 22. december 
2009.

Spaniens manglende opfyldelse af denne forpligtelse – med undtagelse af Distrito Fluvial de 
Cataluña – er blevet stadfæstet af Den Europæiske Unions Domstol i dens nylige dom af 4. 
oktober 2012 (sag C-403/11 Kommissionen mod Spanien).

Kommissionen har anmodet de spanske myndigheder om at indberette de foranstaltninger, der er 
truffet for at efterkomme denne dom, dvs. vedtagelsen af de manglende vandområdeplaner 
(herunder vandområdeplanen for floden Tajo). 

For så vidt angår de fremsatte påstande om andre overtrædelser af vandrammedirektivet i 
Tajo-vandområdet, vil Kommissionen først efter indberetning af vandområdeplanen for dette 
vandområde være i stand til at analysere overholdelsen af kravene i vandrammedirektivet og 
om nødvendigt træffe foranstaltninger.

Med hensyn til de potentielle overtrædelser af fugle-2 og habitatdirektivet3, bemærker 
Kommissionen, at de forskellige Natura 2000-lokaliteter er placeret i den del af Tajo-floden, 
som nævnes af andrageren, herunder især lokaliteterne ES0000119 "Carrizales y Sotos de 
Aranjuez", ES0000169 "Río Tajo en Castrejon, Islas de Malpica de Tajo y Azután", 
ES0000438 "Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo", ES0000163 "Sierra de Altomira", 
ES3110006 "Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid" og ES4250014 "Sotos del río 
Alberche".

I henhold til artikel 6, stk. 2, i habitatdirektivet har Spanien en forpligtelse til at træffe 
passende foranstaltninger for at undgå forringelse af habitater og arter af europæisk betydning 
i disse Natura 2000-lokaliteter. Kommissionen er enig i, at flodøkosystemer i disse lokaliteter 
er særligt følsomme over for forringelse af vandkvaliteten og ændring af 
vandgennemstrømningsregimer. Ifølge de oplysninger, der er stillet til rådighed for 
Kommissionen, er det dog ikke klart, hvordan disse steder påvirkes negativt af forvaltningen 
af floden. På grundlag af de foreliggende oplysninger finder Kommissionen, at der på 
nuværende tidspunkt ikke er beviser for at konkludere, at der er sket en overtrædelse af fugle-
og habitatdirektivet.

Med hensyn til de eventuelle overtrædelser af byspildevandsdirektivet4 gentager Kommissionen 
de synspunkter, der blev givet udtryk for i svaret på den skriftlige forespørgsel 8857/2011. 
Kommissionen har anlagt sag mod Spanien for ikke at overholde forpligtelser med hensyn til 
hensigtsmæssig behandling af spildevand fra byområder med over 10 000 personækvivalenter 
(PE), som udledes til følsomme områder (herunder Tajo-vandområdet).

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EUT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73), Senest ændret ved direktiv 
2009/31/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle 
(EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).
3 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 
22.7.1992, s. 7).
4 Direktiv 91/271/EØF, EFT L 135 af 30.5.1991.
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Desuden har Kommissionen, efter en vurdering af de oplysninger, Spanien har udleveret for 
byområder på mellem 2 000 og 10 000 PE, sendt en åbningsskrivelse til de spanske myndigheder 
den 21. juni 2012, som også henviser til byområder i den del af Tajo-floden, som andrageren 
nævner. Kommissionen vurderer i øjeblikket svaret på dette brev, før de beslutter, om yderligere 
foranstaltninger er påkrævet.

Konklusion

Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at Spanien vedtager og 
gennemfører sine vandområdeplaner, herunder for Tajo-vandområdet, og navnlig, at Spanien 
træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme Domstolens dom i sag C-403/11, 
Kommissionen mod Spanien.

Hvad angår gennemførelsen af fugle- og habitatdirektivet, mener Kommissionen ikke, at der 
er dokumentation for en overtrædelse af bestemmelserne i disse direktiver.

Med hensyn til korrekt gennemførelse af direktivet om byspildevand i den del af Tajo-floden, 
som nævnes af andrageren, vil Kommissionen fortsætte de juridiske foranstaltninger, der 
allerede er iværksat.


