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Tárgy: A Nieves Ibeas Vuelta, spanyol állampolgár által a „Chunta Aragonesista”
nevében benyújtott, 1680/2008. számú petíció az Ebro folyó, továbbá a Ter és 
a Llobregat folyók vízgyűjtő medencéjét összekötő vízelvezetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a spanyol kormány a 2008. április 21-i 3/2008. királyi 
törvényerejű rendelettel jóváhagyta az Ebro folyó, továbbá a Ter és a Llobregat folyók 
vízgyűjtő medencéjét összekötő vízelvezetést a barcelonai szárazság enyhítése érdekében. 
Később a bőséges esőzések miatt az említett vízelvezetés nem lépett működésbe, azonban a 
királyi rendelettől a kormány nem tért el, és szükség esetén az hatályba léphet, a miniszterek 
tanácsának döntésétől függően. A petíció benyújtója kéri, hogy a királyi rendelettől térjenek 
el, mivel a vízről szóló keretirányelv (2000/60/EK) ellenére a projekt tekintetében nem 
végeztek környezeti hatásvizsgálatot, és nyilvános tájékoztatásra sem került sor. Az említett 
rendelet eltérés hiányában a spanyol jogrend része, és a petíció benyújtója szerint sérti a 
közösségi jogot. Mindezek okán kéri a Bizottságot, hogy tegyen megelőző védintézkedéseket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 26. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció
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A petíció benyújtója azt állítja, hogy megsértették a következő jogszabályokat:

 A 97/11/EK irányelvvel1 módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv2;

 a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK 
irányelv3 (vízügyi keretirányelv, WDF).

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

Anélkül, hogy kitérne a petíció benyújtója által ismertetett érvek tartalmának megvitatására, a 
Bizottság megjegyzi, hogy a 3/2008. sz. királyi törvényerejű rendelet harmadik záró 
rendelkezése a következőket mondja ki:

„Harmadik záró rendelkezés. Érvényesség.

Ez a királyi rendelet a Hivatalos Lapban való közzétételének napján lép hatályba, és 
rendelkezései a következő körülmények bármelyikének fennállásáig hatályban maradnak: 
1. e királyi törvényerejű rendelet elfogadását ösztönző különleges körülmények megszűnése;
2. A barcelonai városi terület sótalanító üzemének teljes körű működésbe lépésétől számított 
harminc nap elteltével.”

2008. június 6-án (Spanyol Hivatalos Lap, 2008. június 7.) a spanyol Miniszterek Tanácsa 
megállapodást fogadott el, amely a következőkről határozott:

„(…) A katalóniai vízügyi helyzet májusi alakulása következtében enyhült az a válságos 
helyzet, amely indokolta az ivóvízellátással kapcsolatos rendkívüli intézkedések április 21-i 
3/2008. sz. királyi törvényerejű rendelettel történő elfogadását.  A két körülmény közül az első 
bekövetkezett ahhoz, hogy a harmadik záró rendelkezés szerint megállapítható legyen a 
rendelet érvényességének megszűnése.  Mivel olyan körülmény állt elő, amelyet figyelembe 
kell venni, valamint a jogbiztonság érdekében a Miniszterek Tanácsa hivatalosan bejelenti, 
hogy az említett királyi törvényerejű rendelet harmadik záró rendelkezésének (1) 
bekezdésében foglalt eset áll fenn, következésképpen a rendelet érvényessége véglegesen 
megszűnik és rendelkezései hatályukat vesztik.” 

Ez egyértelművé teszi, hogy a 3/2008. sz. királyi törvényerejű rendeletet ekkor hatályon kívül 
helyezték. Ezenkívül az El Prat de Llobregatban található sótalanító üzem – amely a 
barcelonai városi terület ivóvíz-ellátását biztosítja – 2009 júliusában kezdte meg működését. 
Következésképpen a harmadik záró rendelkezésben említett második körülmény is fennáll, 
ami alátámasztja a 3/2008. sz. királyi törvényerejű rendeletet végleges hatályon kívül 
helyezését.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a 3/2008. sz. királyi törvényerejű rendeletben foglalt 
vízelvezetés ellentétes a 85/337/EGK irányelv 2. cikkének (3) bekezdésével, ami a tagállamok 
azzal kapcsolatos kötelezettségét illeti, hogy a projektre vonatkozó engedély megadása előtt 
                                               
1 HL L 73., 1997.3.14., 5 o. 
2 HL L 175., 1985.7.5., 40. o. 
3 HL L 327., 2000.12.22., 1 o.
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tájékoztatják a Bizottságot a mentesítés okairól. A 3/2008. sz. királyi törvényerejű rendelet 
első kiegészítő rendelkezése valóban mentesíti a szokásos hatásvizsgálati eljárás alól azon 
építési munkálatokat, amelyek az Ebro folyóból való vízelvezetés Tarragonáról a barcelonai 
térségre történő kiterjesztésére irányulnak, mégpedig egy alternatív eljárás meghatározása 
révén. A rendelkezésre álló információk alapján azonban nincs arra utaló bizonyíték, hogy a 
spanyol hatóságok megadták az engedélyt a projekthez. 

A petíció benyújtója azt is állítja, hogy a spanyol hatóságok megsértették a vízügyi 
keretirányelv (WDF) 24. cikkének (2) bekezdését. A szóban forgó rendelkezés arra kötelezi a 
tagállamokat, hogy ismertessék a Bizottsággal nemzeti joguk legfontosabb rendelkezéseinek 
szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területeken fogadnak el. A petíció 
benyújtója szerint a királyi törvényerejű rendelet a vízügyi keretirányelv végrehajtása 
szempontjából „a nemzeti jog legfontosabb rendelkezései” közé tartozik, ezért azt közölni 
kellett volna a Bizottsággal. Tekintettel arra, hogy a 3/2008. sz. királyi törvényerejű rendeletet 
már hatályon kívül helyezték, a Bizottság úgy véli, hogy szükségtelen annak vizsgálata, hogy 
a szóban forgó állítás indokoltnak minősülne-e, ha a rendelkezések továbbra is hatályosak 
lennének.

Következtetések

A rendelkezésre álló információk alapján nem állapítható meg arra utaló jel, hogy a 
módosított 85/337/EGK irányelvben és a 2000/60/EK irányelvben megállapított 
követelményeket nem teljesítették.


