
CM\789456NL.doc PE428.061

NL United in diversity NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

1.9.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1680/2008, ingediend door Nieves Ibeas Vuelta (Spaanse 
nationaliteit) namens de politieke partij Chunta Aragonesista, over het 
overpompen van water uit het stroomgebied van de Ebro naar de rivieren 
Ter en Llobregat

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verklaart dat de Spaanse regering bij koninklijk decreet (wet nr. 3) van 21 april 
2008 goedkeuring heeft verleend voor het aanleggen van permanente infrastructuur gericht op 
het overpompen van water uit het stroomgebied van de Ebro naar de rivieren Ter en Llobregat 
om de droogte in de streek rond Barcelona te verminderen. Wegens de overvloedige regen is 
dit koninklijk decreet niet in werking getreden, maar de regering heeft het evenmin herroepen, 
zodat het na een besluit van de ministerraad alsnog in werking zou kunnen treden als dat 
nodig mocht blijken. Indienster verzoekt het koninklijk decreet te herroepen, aangezien het 
strijdig is met de Kaderrichtlijn water (2000/60/EG), er voor het project geen 
milieueffectrapportage is verricht en het publiek er niet over is geïnformeerd. Zolang het 
decreet niet is herroepen, maakt het deel uit van het Spaanse rechtsstelsel en vormt het, 
volgens indienster, een inbreuk op het gemeenschapsrecht. Derhalve verzoekt zij de 
Commissie hiertegen preventieve maatregelen te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Het verzoekschrift
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Indienster beweert dat inbreuk is gemaakt op de volgende wetgeving:

 Richtlijn 85/337/EEG1, betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, zoals gewijzigd door Richtlijn 97/11/EG2;

 Richtlijn 2000/60/EG3 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid (Kaderrichtlijn water, KRW).

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Zonder de kern van de door indienster naar voren gebrachte argumenten ter discussie te 
stellen, wijst de Commissie erop dat er in de derde definitieve bepaling van koninklijk 
wetsdecreet nr. 3/2008 het volgende staat:

“Derde definitieve bepaling. Geldigheid.

Dit koninklijk decreet zal van kracht worden op dezelfde dag van zijn publicatie in het
Publicatieblad en zijn bepalingen zullen van kracht blijven totdat een van de volgende 
omstandigheden zich voordoet: 
1. º Verdringing van de buitengewone omstandigheden die aanleiding gaven tot de aanneming
van dit koninklijk wetsdecreet;
2. º Dertig dagen na de volledige ingebruikname van de ontziltingscentrale van het 
grootstedelijk gebied van Barcelona.”

Op 6 juni 2008 (Spaans Publicatie van 7 juni 2008) nam de Spaanse ministerraad een 
overeenkomst aan waarin het volgende staat:

“(…) De ontwikkeling van de hydrologische situatie in Catalonië in de maand mei vermindert 
de noodzaak om de uitzonderlijke maatregelen te nemen op het gebied van watervoorziening
voor menselijke consumptie bij koninklijk wetsdecreet nr. 3/2008 van 21 april. De eerste van 
de twee omstandigheden krachtens de derde definitieve bepaling die aanleiding geven tot 
beëindiging van zijn geldigheid, doet zich voor. Aangezien het een omstandigheid betreft die 
een beoordeling vereist, en ten behoeve van de rechtszekerheid, verklaart de ministerraad
officieel het bestaan van de omstandigheid waarnaar wordt verwezen in lid 1 van de derde 
definitieve bepaling van het koninklijk wetsdecreet, en dientengevolge de definitieve 
beëindiging van zijn geldigheid en het verlies van doeltreffendheid van zijn bepalingen.”

Dit maakt duidelijk dat koninklijk wetsdecreet nr. 3/2008 sindsdien geen rechtsgevolg meer 
heeft. Bovendien is de ontziltingscentrale van El Prat de Llobregat, die het grootstedelijk 
gebied van Barcelona van water voor menselijke consumptie voorziet, in juli 2009 in gebruik 
genomen. Op die manier doet zich ook de tweede, in de derde definitieve bepaling bedoelde
omstandigheid voor, wat het permanente verlies van rechtsgevolg van koninklijk wetsdecreet 
nr. 3/2008 bekrachtigt.

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
2 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5. 
3 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1
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Indienster constateert dat het overpompen van water, zoals bedoeld in koninklijk wetsdecreet 
nr. 3/2008, strijdig is met artikel 2, lid 3 van Richtlijn 85/337/EEG wat betreft de verplichting 
van de lidstaten om de Commissie, voorafgaand aan het verlenen van toestemming voor het 
project, te informeren over de motieven die de verleende vrijstelling rechtvaardigen. De eerste 
aanvullende bepaling van koninklijk wetsdecreet nr. 3/2008 stelt de bouwwerkzaamheden om 
het overpompen van water van de Ebro naar Tarragona uit te breiden naar het grootstedelijk 
gebied van Barcelona inderdaad vrij van de normale effectbeoordelingsprocedure en voorziet 
in een alternatieve procedure. Uit de beschikbare informatie blijkt echter niet dat de Spaanse 
autoriteiten toestemming voor het project hebben verleend. 

Indienster wijst er ook op dat de Spaanse autoriteiten artikel 24, lid 2 van de Kaderrichtlijn 
water (KRW) hebben geschonden. Deze bepaling verplicht de lidstaten de Commissie de tekst
mede te delen van de belangrijke bepalingen van intern recht die zij op het onder deze 
richtlijn vallende gebied vaststellen. Indienster voert aan dat dit koninklijk decreet een
“belangrijke bepaling van intern recht” is voor de tenuitvoerlegging van de KRW en dat het 
daarom aan de Commissie had moeten worden medegedeeld. Gegeven het feit dat koninklijk 
wetsdecreet nr. 3/2008 niet langer rechtsgevolg heeft, is de Commissie van mening dat het 
niet relevant is te beoordelen of deze claim gerechtvaardigd zou kunnen zijn als de bepalingen 
nog steeds van kracht waren.

Conclusie

Gelet op de beschikbare informatie is er geen bewijs voor dat de eisen zoals vastgelegd in
Richtlijn 85/337/EEG zoals gewijzigd en Richtlijn 2000/60/EG niet worden nageleefd.


