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Betreft: Verzoekschrift 0834/2012, ingediend door Miguel Ángel Sánchez Pérez 
(Spaanse nationaliteit), namens Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y 
Alberche, over het voor het milieu schadelijke stroomgebiedbeheer van de 
rivier de Tajo.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In zijn hoedanigheid als voorzitter van het Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche 
hekelt indiener het slechte natuurbehoud en het voor het milieu schadelijke 
stroomgebiedbeheer inzake de rivier de Tajo. Zijn klachten hebben met name betrekking op 
de gebieden die gelegen zijn tussen het Bolarque-spaarbekken en de gemeente Talavera de la 
Reina. Indieners merken op dat de Europese Commissie inbreukprocedures opgestart heeft en 
uiteindelijk een zaak aangedragen heeft bij het Europese Hof van Justitie met de 
beschuldiging dat Spanje in gebreke gebleven is wat betreft zijn verplichtingen om 
hydrologische plannen vast te stellen. Indieners zijn ontstemd dat het ontwerp voor het 
hydrologische plan voor de rivier de Tajo nog steeds niet openbaar gemaakt is. Het was 
elektronisch op de webpagina van het Ministerie van Milieu gezet om er vierentwintig uur 
later weer afgehaald te worden. Indieners benadrukken de negatieve milieu-effecten waar het 
stroomgebied de laatste drie decennia onder te lijden heeft gehad en wijzen op inbreuken die 
gemaakt zijn op meerdere Europese richtlijnen, namelijk de kaderrichtlijn water, de 
vogelrichtlijn, de habitatrichtlijn, alsmede de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater. Indieners voegen er nog aan toe dat diverse plekken van het Natuur 2000-netwerk 
getroffen zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013.

Ingevolge de kaderrichtlijn water1 hadden de lidstaten voor elk stroomgebied een 
stroomgebiedbeheerplan moeten goedkeuren en vóór 22 december 2009 naar de Commissie 
moeten sturen.

De niet-nakoming door Spanje van deze verplichting – behalve voor het Distrito Fluvial de 
Cataluña – werd bevestigd door het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn recente 
uitspraak van 4 oktober 2012 (zaak C-403/11 Commissie tegen Koninkrijk Spanje).

De Commissie heeft aan de Spaanse autoriteiten een verzoek gericht om informatie over de 
maatregelen die werden genomen om aan deze uitspraak te voldoen, namelijk de goedkeuring 
van de overige stroomgebiedbeheerplannen (inclusief het stroomgebiedbeheerplan voor de Tajo). 

Wat de mogelijke andere inbreuken op de kaderrichtlijn water in het stroomgebied van de 
rivier de Tajo betreft, kan de Commissie pas na voorlegging van het stroomgebiedbeheerplan 
voor dat stroomgebied nagaan of het voldoet aan de vereisten van de kaderrichtlijn water en 
zonodig actie ondernemen.

Ten aanzien van de mogelijke inbreuken op de vogel-2 en de habitatrichtlijn3, merkt de 
Commissie op dat er in het door indiener aangeduide gedeelte van het stroomgebied van de Tajo 
verschillende Natura 2000-gebieden zijn gelegen, namelijk de volgende gebieden: ES0000119 
"Carrizales y Sotos de Aranjuez", ES0000169 "Río Tajo en Castrejón, 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" en ES4250014 
"Sotos del río Alberche"

Ingevolge artikel 6, lid 2 van de habitatrichtlijn, is Spanje verplicht passende maatregelen 
treffen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van 
soorten van Europees belang in deze Natura 2000-gebieden niet verslechtert. De Commissie 
beaamt dat de fluviale ecosystemen in deze gebieden bijzonder kwetsbaar zijn voor 
verslechtering van de waterkwaliteit en ingrepen in de waterstroming. Uit de informatie die de 
Commissie heeft gekregen, wordt echter niet duidelijk hoe deze gebieden door het 
rivierbeheerssysteem worden aangetast. De Commissie is uitgaande van die informatie dan 
ook van mening dat van inbreuken op de vogel- of de habitatrichtlijn niet is gebleken.

                                               
1 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij 
Richtlijn 2009/31/EG (PB L 140 van 05.06.09, blz. 114).
2 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 
inzake het behoud van de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).
3 Richtlijn 92/43/EEG 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, blz. 7).
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Ten aanzien van mogelijke inbreuken op de richtlijn inzake behandeling van stedelijk 
afvalwater,1 herhaalt de Commissie wat zij heeft gezegd bij de beantwoording van schriftelijke 
vraag 8857/2011. De Commissie heeft al juridische stappen genomen tegen Spanje wegens niet-
nakoming van de verplichting ervoor zorg te dragen dat afvalwater uit agglomeraties met een 
inwonerequivalent (i.e.) van meer dan 10 000 eerst wordt behandeld alvorens in een kwetsbare 
zone te worden geloosd (zoals het Tajo-bekken).

Daarnaast heeft de Commissie, na bestudering van de haar door Spanje verschafte informatie 
over agglomeraties met een i.e. van 2000 tot 10 000, de Spaanse autoriteiten op 21 juni 2012 in 
gebreke gesteld, en daarbij gaat het ook om agglomeraties in het door indiener aangeduide 
stroomgebied van de Tajo. De Commissie bestudeert op dit moment het antwoord op deze 
ingebrekestelling en zal daarna beslissen of verdere actie nodig is.

Conclusie

De Commissie onderneemt alle stappen om ervoor te zorgen dat Spanje 
stroomgebiedbeheerplannen, inclusief voor het stroomgebied van de Tajo, goedkeurt en uitvoert 
en met name ook de nodige maatregelen neemt om gevolg te geven aan het arrest van het Hof 
van Justitie in zaak C-403/11 Commissie/ Spanje.

Wat de toepassing en uitvoering van de vogel- of de habitatrichtlijn betreft, is de Commissie van 
oordeel dat van inbreuken op de bepalingen van deze richtlijnen niet is gebleken.

Wat de juiste uitvoering van de richtlijn inzake behandeling van stedelijk afvalwater in het 
door indiener bedoelde deel van de Tajo-rivier betreft, zal de Commissie de reeds 
geëntameerde procedures voortzetten.

                                               
1 Richtlijn 91/271/EEG, PB L 135 van 30.05.91.


