
CM\789456DA.doc PE428.061v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

1.9.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1680/2008 af Nieves Ibeas Vuelta, spansk statsborger, for Chunta 
Aragonesista, om omledning af strømmen fra Ebros flodleje til floderne Ter og 
Llobregat

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at den spanske regering ved kongelig anordning 3/2008 af 21. april 
2008 godkendte etableringen af en permanent infrastruktur til omledning af strømmen mellem 
Ebros og Ter-Llobegrats flodlejer med henblik på at afhjælpe tørken i Barcelona. Derefter 
blev den pågældende omledning ikke gennemført, fordi der kom store regnskyl, men den 
kongelige anordning blev ikke ophævet af regeringen og kunne dermed ved behov 
gennemføres på et senere tidspunkt gennem en beslutning fra ministerrådet. Andrageren 
anmoder om, at den kongelige anordning ophæves, idet den er i strid med vandrammedirektiv 
2000/60/EF, da der ikke blev gennemført nogen vurdering af indvirkningen på miljøet, og da 
der ikke blev afholdt nogen offentlige høringer. Den pågældende anordning er stadig en del af 
spansk lovgivning og er ifølge andrageren i strid med fællesskabsretten. Af alle disse grunde 
anmoder hun Kommissionen om at træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andragendet

Andrageren hævder, at følgende lovgivning er blevet overtrådt:
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 Direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet som ændret ved direktiv 97/11/EF2;

 Direktiv 2000/60/EF3 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger (vandrammedirektivet).

Kommissionens bemærkninger

Uden at drøfte substansen i andragerens argumenter bemærker Kommissionen, at den tredje 
afsluttende bestemmelse i kongelig anordning 3/2008 lyder som følger:

"Tredje afsluttende bestemmelse. Gyldighed.

Denne kongelige anordning træder i kraft på datoen for dens offentliggørelse i lovtidende og 
er gældende, indtil en af følgende omstændigheder indtræffer:
1. º Ophør af de ekstraordinære omstændigheder, som lå til grund for vedtagelsen af denne 
kongelige anordning;
2. º 30 dage efter afsaltningsanlægget i storbyområdet Barcelona er idriftsat fuldt ud."

Den 6. juni 2008 (Spaniens lovtidende af 7. juni 2008) vedtog det spanske ministerråd en 
aftale, hvori den konkluderede følgende:

“(…) Udviklingen i den hydrologiske situation i Katalonien i maj måned lindrer den 
nødsituation, som lå til grund for vedtagelsen af de ekstraordinære foranstaltninger om 
forsyning af vand til konsum ved kongelig anordning 3/2008 af 21. april. Den første af de to 
omstændigheder er indtruffet med hensyn til fastlæggelse af udløbet af gyldighedsperioden i 
henhold til den tredje afsluttende bestemmelse. Da en sådan omstændighed skal vurderes og 
af hensyn til retssikkerheden, erklærer ministerrådet formelt, at den i stk. 1 i den tredje 
afsluttende bestemmelse i den pågældende kongelige anordning nævnte sag forefindes, og 
erklærer således, at gyldigheden deraf endeligt ophører, og bestemmelserne deri ikke længere 
har nogen virkning."

Det er således klart, at kongelig anordning 3/2008 ikke længere har nogen retsvirkning.
Endvidere blev afsaltningsanlægget El Prat de Llobregat, som forsyner storbyområdet 
Barcelona med vand til konsum, idriftsat i juli 2009. Således forefindes også den anden 
omstændighed i den tredje afsluttende bestemmelse, hvilket bestyrker, at kongelig anordning 
3/2008 ikke længere har nogen retsvirkning.

Andrageren anfører, at overførslen i henhold til kongelig anordning 3/2008 er i strid med 
artikel 2, stk. 3, i direktiv 85/337/EØF med hensyn til medlemsstaternes pligt til forud for 
tilladelsen til projektet at underrette Kommissionen om begrundelsen for den indrømmede 
undtagelse. Den første supplerende bestemmelse i kongelig anordning 3/2008 fritager
anlægsarbejdet i forbindelse med at udvide Ebros flodleje fra Tarragona til Barcelonaområdet 
for den almindelige VVM-procedure, idet der fastlægges en alternativ procedure. Ud fra de 
foreliggende oplysninger er der dog ingen dokumentation for, at de spanske myndigheder 
                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
2 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5. 
3 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
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havde givet tilladelse til projektet.

Andrageren anfører endvidere, at de spanske myndigheder har overtrådt artikel 24, stk. 2, i 
vandrammedirektivet. Ifølge denne bestemmelse skal medlemsstaterne meddele 
Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager på det 
område, der er omfattet af dette direktiv. Andrageren hævder, at denne kongelige anordning 
udgør en "vigtig national retsforskrift" i forhold til gennemførelsen af vandrammedirektivet, 
og at Kommissionen derfor burde være underrettet om den. I lyset af, at kongelig anordning 
3/2008 ikke længere har retsvirkning, mener Kommissionen ikke, at det er hensigtsmæssigt at 
vurdere, om dette krav kunne have været berettiget, hvis bestemmelserne stadig var i kraft.

Konklusioner

I lyset af de tilgængelige oplysninger er der ikke beviser for, at de krav, der er fastsat i 
direktiv 85/337/EØF som ændret ved 2000/60/EF, ikke respekteres."


