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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1680/2008, της Nieves Ibeas Vuelta, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του κόμματος Chunta Aragonesista, σχετικά με την εκτροπή των 
υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταμού Έβρου στους ποταμούς Ter και 
Llobregat

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα παραπονείται ότι η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε με το βασιλικό 
διάταγμανόμο 3/2008 της 21ης Απριλίου 2008 την κατασκευή υποδομής μόνιμης εκτροπής 
των υδάτων μεταξύ των λεκανών απορροής των ποταμών Έβρου και Ter-Llobregat για να 
αντιμετωπιστεί η ξηρασία στη Βαρκελώνη. Στη συνέχεια δεν υλοποιήθηκε η εκτροπή αυτή 
επειδή σημειώθηκαν άφθονες βροχοπτώσεις, αλλά το βασιλικό διάταγμα δεν καταργήθηκε 
από την κυβέρνηση και θα μπορούσε να εφαρμοστεί μελλοντικά, εφόσον παραστεί ανάγκη, 
με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου. Η αναφέρουσα ζητεί να καταργηθεί το βασιλικό 
διάταγμα επειδή είναι αντίθετο προς την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/EΚ και επειδή 
δεν διενεργήθηκε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ούτε δημόσια ακρόαση. Όσο δεν 
καταργείται, το εν λόγω διάταγμα παραμένει μέρος της ισπανικής νομοθεσίας και, κατά την 
άποψη της αναφέρουσας, παραβιάζει κοινοτικό δίκαιο. Για όλους τους παραπάνω λόγους η 
αναφέρουσα ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά
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Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι έχουν παραβιαστεί οι ακόλουθες πράξεις:

 η οδηγία 85/337/EΟΚ1 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/EΚ2.

 η οδηγία 2000/60/ΕΚ3 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων (οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα) 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Χωρίς να συζητά την ουσία των επιχειρημάτων που προβάλλει η αναφέρουσα, η Επιτροπή 
σημειώνει ότι η τρίτη τελική διάταξη του βασιλικού διατάγματος-νόμου 3/2008 αναφέρει τα 
εξής:

"Τρίτη τελική διάταξη. Ισχύς

Το παρόν βασιλικό διάταγμα θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του στην επίσημη 
εφημερίδα και οι διατάξεις του θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να συντρέξει μία από τις 
ακόλουθες περιστάσεις:  
1. Η εξάλειψη των εξαιρετικών περιστάσεων που οδήγησαν στην έγκριση του παρόντος 
βασιλικού διατάγματος-νόμου·
2. Τριάντα ημέρες ύστερα από τη θέση σε πλήρη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης της 
ευρύτερης περιοχής της Βαρκελώνης".

Στις 6 Ιουνίου 2008 (ισπανική επίσημη εφημερίδα της 7ης Ιουνίου 2008) το ισπανικό 
υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε μια συμφωνία που κατέληγε στα εξής: 

"(…) Η εξέλιξη της υδρολογικής κατάστασης στην Καταλονία τον μήνα του Μαΐου μετριάζει την 
έκτακτη ανάγκη που δικαιολόγησε την έγκριση των εκτάκτων μέτρων σχετικά με την παροχή 
νερού για ανθρώπινη κατανάλωση του βασιλικού διατάγματος-νόμου 3/2008 της 21ης 
Απριλίου. Η πρώτη από τις δύο περιστάσεις έχει σημειωθεί για τον καθορισμό της λήξης της 
ισχύος του σύμφωνα με την τρίτη τελική διάταξη. Καθώς πρόκειται για μια περίσταση που 
απαιτεί εκτίμηση, και για λόγους ασφάλειας δικαίου, το υπουργικό συμβούλιο δηλώνει επίσημα 
την ύπαρξη της περίπτωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 της τρίτης τελικής διάταξης του 
συγκεκριμένου βασιλικού διατάγματος-νόμου, και κατά συνέπεια την οριστική λήξη της ισχύος 
του και την απώλεια της αποτελεσματικότητας των διατάξεών του.  

Καθίσταται επομένως σαφές ότι από τη στιγμή εκείνη το βασιλικό διάταγμα-νόμος 3/2008 
δεν έχει έννομα αποτελέσματα. Επιπλέον, η μονάδα αφαλάτωσης του El Prat de Llobregat, 
που παρέχει νερό για ανθρώπινη κατανάλωση στην ευρύτερη περιοχή της Βαρκελώνης,
ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούλιο του 2009. Επομένως, συντρέχει και η δεύτερη περίσταση 
που προβλέπεται στην τρίτη τελική διάταξη, ενισχύοντας τη μόνιμη απώλεια έννομων 
αποτελεσμάτων του βασιλικού διατάγματος-νόμου 3/2008. 

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι η εκτροπή που περιλαμβάνεται στο βασιλικό διάταγμα-νόμο 

                                               
1 ΕΕ L 175 της 05.07.1985, σελ. 40.
2 ΕΕ L 73 της 14.03.1997, σελ. 5.
3 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ. 1.
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3/2008 αντιβαίνει στο άρθρο 2, παράγραφος 3, της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ σε ό,τι αφορά την 
υποχρέωση των κρατών μελών να ενημερώνουν την Επιτροπή, πριν από την παροχή της 
άδειας, για τους λόγους οι οποίοι δικαιολογούν την παρεχόμενη εξαίρεση. Όντως, η πρώτη 
πρόσθετη διάταξη του βασιλικού διατάγματος-νόμου 3/2008 εξαιρεί τα έργα κατασκευής για 
την επέκταση της εκτροπής του Έβρου από την Tarragona στην περιοχή της Βαρκελώνης από 
την τακτική διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων, καθιερώνοντας μια εναλλακτική 
διαδικασία. Ωστόσο, από τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν προκύπτει ότι οι ισπανικές αρχές 
έχουν χορηγήσει άδεια για το έργο. 

Η αναφέρουσα διατείνεται επίσης ότι οι ισπανικές αρχές έχουν παραβιάσει το άρθρο 24, 
παράγραφος 2, της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Η συγκεκριμένη διάταξη υποχρεώνει τα 
κράτη μέλη να ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων εθνικού 
δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτει η συγκεκριμένη οδηγία. Η αναφέρουσα 
ισχυρίζεται ότι το συγκεκριμένο βασιλικό διάταγμα-νόμος συνιστά "βασική διάταξη εθνικού 
δικαίου" για την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
είχε κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. Δεδομένου ότι το βασιλικό διάταγμα-νόμος 3/2008 δεν έχει 
πλέον έννομα αποτελέσματα, η Επιτροπή δεν κρίνει σκόπιμο να εκτιμηθεί αν ο 
συγκεκριμένος ισχυρισμός θα ήταν δικαιολογημένος σε περίπτωση που οι διατάξεις ήταν 
ακόμα σε ισχύ.

Συμπεράσματα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν
ότι δεν έγιναν σεβαστές οι απαιτήσεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε, και 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.


