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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
Framställning nr 0450/2004, ingiven av medlemmar i sammanslutningen ”Plataforma 
Sabor Livre”, portugisiska medborgare, om ett projekt för uppförande av en 
fördämning vid floden Sabor

Framställning nr 0864/2006, ingiven av Iván Ramirez, portugisisk medborgare, för 
”Plataforma Sabor Livre”, om det projekterade vattenkraftverket i Sabor-dalen i 
Portugal

1. Sammanfattning av framställning 0450/2004

Framställarna, som är medlemmar i en sammanslutning av icke-statliga organisationer som 
bildats för att verka mot alla typer av fördämningar vid floden Sabor, anser att den 
fördämning som planeras av den portugisiska regeringen strider mot flera bestämmelser i 
EU:s miljölagstiftning, däribland fågel- och habitatdirektiven. Det område som berörs av 
fördämningarna sägs ingå i nätverket Natura 2000. Enligt den miljökonsekvensbedömning 
som har gjorts kommer arbetena med att bygga fördämningen att pågå i fem till sex år och 
kommer därför inte att främja den portugisiska regeringens mål att minska förbrukningen av 
konventionell energi till 2010 inom ramen för EU:s målsättningar.

Sammanfattning av framställning 0864/2006

Framställaren protesterar mot den portugisiska regeringens beslut att bygga ett vattenkraftverk 
i Sabor-dalen i nordöstra Portugal. Sabor-dalen har klassificerats som ett särskilt 
skyddsområde enligt rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar, och omfattar 
livsmiljöer för hökörn (hieraaetus fasciatus), kungsörn (aquila chrysaetos) och svartstork 
(ciconia nigra) som är unika för södra Europa. Framställaren anser att detta projekt uppenbart 
strider mot inte bara nämnda direktiv utan även rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter. Han ber Europaparlamentet om att dels uppmana 
kommissionen att inte bevilja anslag från strukturfonderna till projektet ifråga, dels se till att 
de portugisiska myndigheterna avbryter projektet till dess att alla skyldigheter enligt direktivet 
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har uppfyllts.

2. Tillåtlighet

Framställning 0450/2004 förklarades tillåtlig den 25 oktober 2004. Framställning 0864/2006 
förklarades tillåtlig den 6 mars 2007. Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar 
(artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar på framställning 0450/2004, mottaget den 18 februari 2005

Framställarna vill fästa uppmärksamheten på vilka konsekvenser fördämningsprojektet vid 
Sabor kommer att få för bevarandet av naturen. De bestrider även nyttan med projektet när det 
gäller att förbättra energieffektiviteten och nå EU:s mål för användning av förnybara 
energikällor i Portugal. 

Enligt den miljökonsekvensbedömning som har gjorts kommer projektet att utgöra ett hot mot 
områdena Rios Sabor e Maçãs och Morais, som föreslagits till områden av 
gemenskapsintresse enligt artikel 4 i direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande 
av livsmiljöer samt vilda djur och växter1, och området Rios Sabore e Maçãs som utsetts till 
särskilt skyddsområde enligt artikel 4 i direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om 
bevarande av vilda fåglar2. I de ovannämnda områdena av gemenskapsintresse finns det nitton 
olika livsmiljöer, nio djurarter och fem växtarter av gemenskapsintresse. Bland dessa har tre 
olika livsmiljöer och en djurart, canis lupus, klassificerats som prioriterade. Rios Sabore e 
Maçãs utsågs till särskilt skyddsområdet på grund av att det där finns 34 vilda fågelarter, 
bland annat flera rovfågelarter. De flesta av dessa häckar vid de flodstränder som kommer att 
sättas under vatten till följd av uppförandet av fördämningen. 

Artikel 6.4 i direktiv 92/43/EEG lyder som följer: ”Om en plan eller ett projekt, på grund av 
att alternativa lösningar saknas, trots en negativ bedömning av konsekvenserna för området 
måste genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse, inbegripet 
orsaker av social eller ekonomisk karaktär, ska medlemsstaten vidta alla nödvändiga 
kompensationsåtgärder för att säkerställa att Natura 2000 totalt sett förblir sammanhängande. 
Medlemsstaten ska underrätta kommissionen om de kompensationsåtgärder som vidtagits. 
Om det berörda området innehåller en prioriterad livsmiljötyp eller en prioriterad art, är de 
enda faktorer som får beaktas sådana som berör människors hälsa eller den allmänna 
säkerheten, betydelsefulla konsekvenser för miljön eller, efter ett yttrande från kommissionen, 
andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse.” Denna bestämmelse 
gäller även för särskilda skyddsområden i enlighet med artikel 7 i samma direktiv.

Det framgår av ovannämnda bestämmelse att om det kan bekräftas att projektet kommer att få 
negativa konsekvenser på prioriterade livsmiljöer kan projektet i princip bara godkännas om 
alternativa lösningar saknas och av anledningar som rör människors hälsa eller den allmänna 
säkerheten eller betydelsefulla konsekvenser för miljön. De portugisiska myndigheternas 
godkännande av projektet grundades emellertid på dels nödvändigheten av att förhindra 
översvämningar i byarna längre ner längs floden, dels målet att ersätta fossila bränslen med 
förnybar energi för att minska koldioxidutsläppen inom ramen för klimatpolitiska 
gemenskapsåtaganden och åtaganden på internationell nivå.

                                                       
1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7–50. 
2 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1–18. 
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Kommissionen har tagit emot ett klagomål om samma sak som i framställningen –
klagomål 2003/4523. Kommissionen granskar för närvarande all den information som finns 
tillgänglig för att snart kunna fatta ett beslut i ärendet. 

4. Kommissionens kompletterande svar på framställning 0450/2004, mottaget 
den 20 oktober 2005

Som tillägg till sitt tidigare svar anger kommissionen att miljökonsekvenserna av 
fördämningsprojektet vid Sabor analyserades under ett möte med de portugisiska 
myndigheterna. Myndigheterna uppmanades i synnerhet att lämna detaljerade upplysningar 
om de orsaker av allt överskuggande allmänintresse som enligt deras uppfattning kunde 
rättfärdiga projektet mot bakgrund av artikel 6.4 i direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter1. 

Kommissionen har granskat de portugisiska myndigheternas förklaringar och begärt 
kompletterande uppgifter. 

Kommissionen väntar fortfarande på de kompletterande förklaringar som avses ovan för att 
kunna fatta ett beslut inom ramen för klagomål nr 2003/4523.

5. Kommissionens kompletterande svar på framställningarna 0450/2004 och 
0864/2006, mottaget den 12 februari 2008

Framställarna motsätter sig fördämningsprojektet vid Baixo Sabor med tanke på dess 
konsekvenser för bevarandet av livsmiljöerna och de naturliga arterna i områdena av 
gemenskapsintresse ”Rios Sabor e Maçãs” och ”Morais”, som utsetts till sådana i enlighet 
med artikel 4 i direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter2, och det särskilda skyddsområdet ”Rios Sabor e Maçãs” som utsetts till 
sådant i enlighet med artikel 4 i direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av 
vilda fåglar3.

Framställarna har även ingett ett klagomål till kommissionen i samma ärende (registrerat med 
nummer 2003/4523) som inom ramen för det förfarande som föreskrivs i artikel 226 i 
EG-fördraget har lett till en formell skrivelse som sänts till den portugisiska regeringen och 
som grundar sig på ovannämnda direktiv. 

Information har sedan utbytts i flera omgångar i detta ärende för att förtydliga de aspekter av 
projektet som togs upp i skrivelsen. 

Samtidigt som de portugisiska myndigheterna har medgett att projektet kommer att få 
negativa konsekvenser för bevarandet av områdena i fråga, har de i detta hänseende vidhållit 
att det inte finns någon alternativ lösning för att nå målen med projektet, nämligen att upprätta 
en strategisk vattenkraftsreserv som är nödvändig för att nå målsättningen att öka andelen 
energi från vindkraft – en energikälla som är föremål för naturliga svängningar som är svåra 
att förutse – och mer allmänt för att minska växthusgasutsläppen i Portugal. 

                                                       
1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7–50. 
2 EGT L 206, 22.7.1992.
3 EGT L 103, 25.4.1979.
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Kommissionen kan inte bortse från den oerhörda betydelse som en ökad produktion av 
förnybar energi har när det gäller att skydda miljön. Kommissionen måste emellertid se till att 
kraven i artikel 6 i habitatdirektivet respekteras och att de negativa effekterna av projektet 
Baixo Sabor kompenseras på lämpligt sätt så att inte den globala sammanhållningen av 
Natura 2000-nätverket äventyras. Kommissionen informerar därför parlamentet om att inget
beslut i ärendet kommer att tas förrän en utvärdering har gjorts av det paket med 
kompensationsåtgärder som presenterats av de portugisiska myndigheterna. 

Kommissionen kommer att underrätta parlamentet om sitt beslut i detta ärende.

6. Kommissionens kompletterande svar på framställningarna 0450/2004 och 
0864/2006, mottaget den 30 januari 2009

I enlighet med vad som meddelats tidigare berör framställningarna samma ärende som 
klagomål 2003/4523. Kommissionen informerar parlamentet om att den, inom ramen för dess 
befogenhet att göra skönsmässiga bedömningar, avskrev ärendet vid överträdelsemötet 
den 27 februari 2008.

Avskrivningsbeslutet fattades efter ett fullt informationsutbyte mellan kommissionen och de 
portugisiska myndigheterna och på nedan nämnda grunder, som de klagande informerades om 
vid lämpligt tillfälle:

Projektet har blivit föremål för två miljökonsekvensbedömningar där särskild hänsyn togs till 
projektets effekter på området av gemenskapsintresse och det särskilda skyddsområdet 
”Rios Sabor e Maçãs”. I den andra bedömningen jämfördes två alternativa placeringar, 
Baixo Sabor och Alto Côa, och den slutsats som drogs var att den senare inte kunde komma i 
fråga. Även om Alto Côa-projektet medförde effekter på områden som var mindre 
Baixo Sabor var effekterna lika betydande. Med Alto Côa-projektet var det dessutom inte 
möjligt att nå de mål som planerats för att minska beroendet av energi från fossila bränslen, 
att upprätta en tillförlitlig och permanent energireserv för att främja ett ökat utnyttjande av 
vindkraft och minska växthusgasutsläppen. Alto Côa-projektet medförde slutligen kostnader 
som var 70 procent högre än för Baixo Sabor-projektet och anläggningen kunde inte tas i drift 
förrän fem år efter anläggningen i Baixo Sabor. 

Enligt de portugisiska myndigheterna hade de andra fördämningarna inom det nationella 
fördämningsprogrammet, särskilt fördämningen i Dourou-dalen, en kapacitetsnivå 
(lagringskapacitet, turbineffekt och responssnabbhet) som var klart lägre än kapaciteten hos 
fördämningen i Baixo Sabor för att nå de planerade målen, särskilt målet att öka utnyttjandet 
av vindkraftsenergi. Fördämningarna inom det nationella programmet borde faktiskt ses som 
ett nödvändigt komplement och inte ett alternativ till fördämningen i Baixo Sabor med tanke 
på de mycket ambitiösa energimål som den portugisiska regeringen har satt och som innebär 
att 45 procent av energin ska komma från förnybara energikällor 2010, vilket är mer än de 
39 procent som kommissionen fastställt. 

Inom ramen för den bedömning av förhållanden som avses i artikel 6.3 och 6.4 i 
direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 
växter granskade kommissionen även innebörden av nödvändiga effektbegränsande åtgärder 
och kompensationsåtgärder för att skydda de platser inom nätverket Natura 2000 som berörs 
av projektet.
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Till följd av kommissionens anmärkningar har de portugisiska myndigheterna gjort flera 
ändringar i paketet med de åtgärder som inledningsvis planerades i slutförklaringen om 
miljöpåverkan. I slutrapporten med efterhandsutvärderingar av miljöpåverkan (Recape) 
planerades ett program med kompensationsåtgärder, övervaknings- och förvaltningsplaner, 
bland annat innefattande åtgärder som syftar till att skydda och bevara livsmiljöerna vid 
bifloderna till Sabor-floden, bevara klippfågelpassagerna, skydda och bevara prioriterade 
livsmiljöer, skapa nya skydd för fladdermöss och införa program för att skydda uttrar och 
mullvadar samt för att skydda och bevara den iberiska vargen och fågelfaunan när det gäller 
klippfåglar. Enligt slutrapporten bör åtgärdspaketet kompletteras med ytterligare åtgärder som 
ska fastställas inom en tidsfrist på 18 månader. De portugisiska myndigheterna har åtagit sig 
att säkerställa lämplig finansiering och att hålla kommissionen underrättad om genomförandet 
av dessa program och åtgärder. 

Med tanke på de portugisiska myndigheternas åtaganden och det faktum att 
fördämningsprojektet vid Baixo Sabor utgör en viktig del i den portugisiska regeringens 
strategi inom området för förnybar energi, anser kommissionen att det är lämpligt att avskriva 
ärendet. Kommissionen kommer emellertid att följa genomförandet av programmet med de 
effektbegränsande åtgärder och kompensationsåtgärder som de portugisiska myndigheterna 
har fastställt för projektet. 


