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Betreft: Verzoekschrift 0938/2012, ingediend door Matilde Font Ten (Spaanse 
nationaliteit), namens Coordinadora Antitransvasaments, over het 
voorgestelde concept voor het hydrologisch plan voor het stroomgebied van 
de rivier de Ebro, waarmee een aantal milieurichtlijnen zou worden 
overtreden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster waarschuwt dat met het voorgestelde concept voor het hydrologisch plan voor het 
stroomgebied van de rivier de Ebro, dat sinds 12 mei 2012 voor een periode van zes maanden 
ter inzage van het publiek ligt, een aantal milieurichtlijnen wordt overtreden. Indieners stellen 
in het bijzonder dat het voorgestelde plan strijdig is met de kaderrichtlijn water (Richtlijn 
2000/60/EG), de habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) en Richtlijn 2004/35/EG betreffende 
milieuaansprakelijkheid. Indieners voegen hieraan toe dat indien het voorgestelde plan wordt 
goedgekeurd, dit ernstige gevolgen zou hebben voor het milieu in het stroomgebied van de 
rivier.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

In het kader van de richtlijn tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid1 hadden de lidstaten voor elk stroomgebied een 
                                               
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 
door Richtlijn 2009/31/EG (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114).
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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 de voorwaarden van deze uitspraak te voldoen, 
namelijk de goedkeuring van de overige stroomgebiedbeheerplannen (inclusief het 
stroomgebiedbeheerplan voor de Ebro).

De Commissie is op de hoogte van de openbare raadpleging over het stroomgebiedbeheerplan 
voor de Ebro. De Commissie heeft meermaals benadrukt hoe belangrijk het is een ecologische 
stroom te bepalen waardoor het bereiken van de milieudoelstellingen van de richtlijn tot 
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid1

wordt verzekerd (zie bijvoorbeeld het antwoord op schriftelijke vraag E-5592/09).

Wat de mogelijke inbreuken met betrekking tot het concept voor het hydrologisch plan voor 
het stroomgebied van de rivier de Ebro betreft, kan de Commissie pas na de goedkeuring van 
en verslaglegging over het stroomgebiedbeheerplan voor dat stroomgebied nagaan of het 
voldoet aan de vereisten van de kaderrichtlijn water en de habitatrichtlijn2 en, indien nodig, 
actie ondernemen.

Conclusie

De Commissie onderneemt alle stappen om ervoor te zorgen dat Spanje 
stroomgebiedbeheerplannen, inclusief voor het stroomgebied van de Ebro, goedkeurt en 
uitvoert.

                                               
1Ibidem.
2 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).


