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

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1680/2008 dėl Ebro upės baseino tėkmės nukreipimo į Tero ir 
Ljobregato upes, kurią pateikė Ispanijos pilietė Nieves Ibeas Vuelta partijos 
„Chunta Aragonesista“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Ispanijos vyriausybė 2008 m. balandžio 21 d. karališkuoju 
dekretu-įstatymu Nr. 3/2008 patvirtino nuolatinės tėkmės nukreipimo infrastruktūros statybą 
tarp Ebro ir Tero bei Ljobregato upių baseinų, siekdama sumažinti sausrą Barselonoje. Vėliau 
tas tėkmės nukreipimas neįgyvendintas, nes labai daug lijo, bet vyriausybė nepanaikino 
karališkojo dekreto ir dekretas gali būti įgyvendintas ateityje, jei prireiktų, ministrų tarybos 
sprendimu. Peticijos pateikėja prašo, kad karališkasis dekretas būtų panaikintas dėl to, kad jis 
prieštarauja Vandens pagrindų direktyvai 2000/60/EB, nes nebuvo atliktas poveikio aplinkai 
tyrimas, taip pat nesurengtas viešasis klausymas. Kadangi nebuvo atšauktas, dekretas ir toliau 
yra Ispanijos teisės aktas ir, peticijos pateikėjos nuomone, prieštarauja Bendrijos teisei. Dėl 
visų šių priežasčių peticijos pateikėja prašo Komisijos imtis būtinų prevencinių priemonių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticija

Peticijos pateikėja teigia, kad pažeisti šie teisės aktai:
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 Direktyva 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB2;

 Direktyva 2000/60/EB3, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus 
(Vandens pagrindų direktyva, VPD).

Komisijos pastabos dėl peticijos

Neaptardama peticijos pateikėjos pateiktų argumentų esmės, Komisija atkreipia dėmesį į tai, 
kad karališkojo dekreto-įstatymo Nr. 3/2008 trečiojoje galutinėje nuostatoje teigiama:

Trečioji galutinė nuostata. Galiojimas.

Šis karališkasis dekretas įsigalioją jo paskelbimo Oficialiajame leidinyje dieną ir jo nuostatos 
lieka galioti tol, kol bus galima viena iš šių aplinkybių:
1. nebeliks ypatingų aplinkybių, dėl kurių reikėjo priimti šį karališkąjį dekretą-įstatymą;
2. praeis trisdešimt dienų nuo tos dienos, kai pradės visiškai veikti Barselonos miesto 
teritorijos gėlinimo įrenginiai.

2008 m. birželio 6 d. (2008 m. birželio 7 d. Ispanijos oficialusis leidinys) Ispanijos ministrų 
taryba patvirtino susitarimą, kuriame teigiama:

[...] Dėl hidrologinės padėties Katalonijoje gegužės mėnesį dar pablogėjo nepaprastoji 
padėtis, dėl kurios tapo pagrįsta balandžio 21 d. karališkuoju dekretu-įstatymu Nr. 3/2008 
patvirtinti išimtines priemones dėl vandens tiekimo vartoti žmonėms. Atsirado pirmoji iš 
dviejų aplinkybė, dėl kurios galima nutraukti jo galiojimą pagal trečiąją baigiamąją nuostatą. 
Kadangi tai yra aplinkybė, kuri turi būti įvertinta, ir siekiant teisinio tikrumo, Ministrų 
Taryba oficialiai pareiškia, kad karališkojo dekreto-įstatymo trečiosios baigiamosios 
nuostatos 1 dalyje minimas atvejis yra ir kad galutinai nutraukiamas jo galiojimas ir jo 
nuostatos nebegalioja.

Taigi akivaizdu, kad karališkasis dekretas-įstatymas Nr. 3/2008 nuo tada nebeturi teisinės 
galios. Be to, El Prat de Ljobregato gėlinimo įrenginiai, kuriais tiekiamas vanduo į Barselonos 
miesto teritoriją vartoti žmonėms, pradėjo veikti 2009 m. liepos mėn. Taigi antroji aplinkybė, 
numatyta trečiojoje baigiamojoje nuostatoje, taip pat atsirado, ir dėl to karališkasis dekretas-
įstatymas Nr. 3/2008 visam laikui neteko galios.

Peticijos pateikėja teigia, kad karališkajame dekrete-įstatyme Nr. 3/2008 nustatytas 
nukreipimas prieštarauja Direktyvos 85/337/EB 2 straipsnio 3 daliai, susijusiai su valstybių 
narių prievole informuoti Komisiją apie priežastis, pateisinančias padarytą išimtį. Iš tikrųjų 
pagal karališkojo dekreto-įstatymo Nr. 3/2008 pirmąją papildomą nuostatą leidžiama neatlikti 
statybos darbų, kuriais siekiama nukreipti Ebrą iš Taragonos į Barselonos teritoriją, poveikio 
vertinimo procedūros ir taikyti alternatyvią procedūrą. Tačiau turima informacija neįrodo, kad 
Ispanijos valdžios institucijos suteikė leidimą vykdyti projektą.

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
2 OL L 73, 1997 3 14, p. 5.
3 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
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Peticijos pateikėja taip pat teigia, kad Ispanijos valdžios institucijos pažeidė Vandens 
pagrindų direktyvos (VPD) 24 straipsnio 2 dalį. Šia nuostata valstybės narės įpareigojamos 
pateikti Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų 
nuostatų tekstus. Peticijos pateikėja tvirtina, kad šis karališkasis dekretas-įstatymas yra 
„pagrindinė nacionalinio įstatymo nuostata“ dėl VPD įgyvendinimo ir todėl apie ją reikėtų 
pranešti Komisijai. Atsižvelgdama į tai, kad karališkasis dekretas-įstatymas Nr. 3/2008 
nebeturi teisinės galios, Komisija mano, kad nereikia vertinti, ar šis teiginys būtų buvęs 
pagrįstas, jei nuostatos dar būtų galiojusios.

Išvados

Atsižvelgiant į turimą informaciją nėra įrodymų, kad nesilaikoma Direktyvos 85/337/EEB su 
pakeitimais ir Direktyvos 2000/60/EB reikalavimų.“


