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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0938/2012 af Matilde Font Ten, spansk statsborger, på vegne af 
"Coordinadora Antitransvasaments", om det foreslåede udkast til en 
vandplan for Ebro-flodbækkenet, som vil udgøre en overtrædelse af 
adskillige miljødirektiver

1. Sammendrag

Andrageren advarer om, at det foreslåede udkast til en vandplan for Ebro-flodbækkenet, som 
blev fremlagt i offentlig høring den 12. maj 2012 i en periode på seks måneder, udgør en 
overtrædelse af adskillige EU-direktiver. Især mener andrageren, at den foreslåede plan er i 
strid med vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF), habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF) 
og direktiv 2005/35/EF om miljøansvar. Andrageren tilføjer, at den foreslåede plan, hvis den 
bliver vedtaget, vil få alvorlige negative konsekvenser for miljøet i flodbækkenet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"I henhold til vandrammedirektivet1 skulle medlemsstaterne inden den 22. december 2009 
have vedtaget vandområdeplaner for hvert vandområdedistrikt og have underrettet 
Kommissionen herom.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger (EFT 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).
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Spaniens undladelse af at opfylde denne forpligtelse - undtagen for så vidt angår Distrito Fluvial 
de Cataluña - blev fastslået 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 Ebro. 

Kommissionen er orienteret om den offentlige høring om vandområdeplanen for Ebro.  
Kommissionen har gentagne gange givet udtryk for vigtigheden af at fastsætte en økologisk 
gennemstrømning, der sikrer opfyldelse af miljømålsætningerne i vandrammedirektivet1 (jf. 
f.eks. svar på skriftlig forespørgsel E-5592/09).

For så vidt angår potentielle overtrædelser af udkastet til en vandområdeplan for Ebro-
flodbækkenet vil Kommissionen først efter, at vandområdeplanen for det pågældende 
flodbækken er blevet vedtaget og indberettet, være i stand til at analysere, om den opfylder 
kravene i vandrammedirektivet og habitatdirektivet2, og om nødvendigt træffe 
foranstaltninger.

Konklusion

Kommissionen træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at Spanien vedtager og 
gennemfører sine vandområdeplaner, herunder for Ebro-flodbækkenet."

                                               
1 Ibid.
2 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).


