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Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1680/2008, внесена от Nieves Ibeas Vuelta, с испанско 
гражданство, от името на Chunta Aragonesista, относно отклоняването 
на воден поток от басейна на река Ebro към реките Ter и Llobregat

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква, че с кралски указ — Закон 3/2008 от 21 април 
2008 г.— испанското правителство е одобрило изграждането на постоянна 
инфраструктура за отклонение на воден поток на територията между басейните на 
реките Ebro и Ter-Llobregat, с цел борба със засушаването в Барселона. Впоследствие 
въпросното отклонение не е било осъществено, тъй като са паднали обилни валежи, но 
тъй като кралският указ не е отхвърлен от правителството, в случай на необходимост в 
бъдеще той би могъл да бъде изпълнен с решение на Министерски съвет. Вносителката 
на петицията отправя искане указът да бъде отменен поради това, че противоречи на 
Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО, както и поради факта, че не е било 
извършено проучване за въздействието върху околната среда, нито е било проведено 
публично изслушване. Тъй като не е отменен, въпросният указ остава част от 
испанското законодателство, а според вносителката, той е в разрез с правото на 
Общността. Поради това вносителката призовава Комисията да предприеме 
необходимите превантивни мерки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.
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Петицията

Вносителката на петицията твърди, че е нарушено следното законодателство:

 Директива 85/337/ЕИО1 относно оценката на въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната среда, изменена от Директива 97/11/ЕО2;

 Директива 2000/60/ЕО3 за установяване на рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите (Рамкова директива за водите).

Коментари на Комисията относно петицията

Без да коментира по същество аргументите, представени от вносителката на петицията,
Комисията отбелязва, че третата заключителна разпоредба на кралски указ — Закон 
3/2008 гласи, както следва:

„Трета заключителна разпоредба. Валидност.

Настоящият кралски указ влиза в сила от деня на публикуването му в Официален 
вестник и неговите разпоредби са в сила до настъпването на едно от следните 
обстоятелства: 
1. º преустановяване на извънредните обстоятелства, довели до приемането на 
настоящия кралски указ – закон;
2. º тридесет дни от пълното въвеждане в експлоатация на съоръжението за 
обезсоляване на водата на метрополната област Барселона.“

На 6 юни 2008 г. (Официален вестник на Испания от 7 юни 2008 г.) испанският 
Министерски съвет е приел споразумение, чието заключение е следното:

„(…) Развитието на хидроложката ситуация в Catalonia през месец май облекчава 
критичното положение, дало основания за приемането на извънредни мерки за 
снабдяването с вода за консумация от човека с кралски указ - Закон 3/2008 от 21 
април. Първото от двете обстоятелства за определяне на края на срока на валидност 
на указа съгласно третата заключителна разпоредба настъпи. Тъй като това е 
обстоятелство, което изисква да се направи оценка, и от съображения за правна 
сигурност, Министерски съвет официално обявява наличието на обстоятелствата по 
параграф 1 от третата заключителна разпоредба на този кралски указ – закон и 
следователно окончателното прекратяване на неговата валидност и загубата на 
правна сила на неговите разпоредби.“

Оттук става ясно, че от този момент кралски указ – Закон 3/2008 няма никаква правна 
сила. Освен това съоръжението за обезсоляване на водата El Prat de Llobregat, което 
осигурява снабдяване с вода за консумация от човека на метрополната област 
Барселона, е започнало да функционира през юли 2009 г. Поради тази причина второто 
обстоятелство, предвидено в третата заключителна разпоредба също се счита за 
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настъпило и подкрепя окончателната загуба на правната сила на кралски указ – Закон 
3/2008.

Вносителката на петицията заявява, че отклоняването на водния поток, включено в 
кралски указ – Закон 3/2008, е в противоречие с член 2, параграф 3 от Директива 
85/337/ЕИО по отношение на задължението на държавите-членки, преди да дадат 
съгласие за даден проект, да информират Комисията за причините, оправдаващи 
направеното изключение. На практика първата допълнителна разпоредба на кралски 
указ – Закон 3/2008 освобождава строителните работи за разширяване на отклоняването
на водния поток на Ebro от Tarragona към Барселона от редовната процедура за оценка 
на въздействието, установявайки алтернативна процедура. Наличната информация 
обаче не съдържа доказателства, че испанските органи са дали съгласие за проекта.

Вносителката на петицията също така твърди, че испанските органи са нарушили член 
24, параграф 2 от Рамковата директива за водите. Тази разпоредба задължава 
държавите-членки да съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от 
националното законодателство, които те приемат в областта, регулирана от тази 
директива. Според вносителката този кралски указ — закон представлява „основна 
разпоредба от националното законодателство“ за изпълнението на Рамковата директива 
за водите и следователно неговият текст е следвало да бъде съобщен на Комисията. 
Предвид факта, че кралски указ — Закон 3/2008 вече няма правна сила, Комисията 
счита, че не е уместно да се преценява дали този иск би имал основания, ако 
разпоредбите бяха все още в сила.

Заключения

Предвид наличната информация липсват доказателства за нарушения на изискванията, 
предвидени в изменената Директива 85/337/ЕИО и Директива 2000/60/ЕО.


