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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1680/2008, którą złożył Nieves Ibeas Vuelta (Hiszpania) w imieniu
Chunta Aragonesista, w sprawie zmiany kierunku przepływu z dorzecza 
rzeki Ebro do rzek Ter i Llobregat. 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że hiszpański rząd poprzez dekret królewski z mocą ustawy 
3/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. zatwierdził budowę stałej infrastruktury zmieniającej 
kierunek przepływu między dorzeczami rzek Ebro oraz Ter i Llobregat, aby ograniczyć susze
w Barcelonie. W rezultacie zmiana kierunku przepływu strumienia nie została zrealizowana
z powodu obfitych opadów deszczu, ale dekret królewski nie został przez rząd uchylony
i mógł w razie konieczności zostać wykorzystany w przyszłości na mocy decyzji Rady 
Ministrów. Składający petycję zwraca się o uchylenie przedmiotowego dekretu, gdyż jest on 
sprzeczny z ramową dyrektywą wodną 2000/60/WE oraz nie przeprowadzono oceny 
oddziaływania na środowisko ani przesłuchania publicznego w tej sprawie. Ponieważ dekret 
nie został uchylony, nadal pozostaje częścią hiszpańskiego ustawodawstwa, co zdaniem 
składającego petycję stoi w sprzeczności z prawem wspólnotowym. Z powyższych względów 
składający petycję zwraca się do Komisji o podjęcie niezbędnych środków zapobiegawczych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Petycja

Składający petycję twierdzi, że doszło do naruszenia następujących aktów prawodawstwa:
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 dyrektywy 85/337/EWG1 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienionej dyrektywą 
97/11/WE2;

 dyrektywy 2000/60/WE3 ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (ramowa dyrektywa wodna).

Uwagi Komisji na temat petycji

Pomijając istotę argumentów przedstawionych przez składającego petycję, Komisja zauważa, 
że trzeci przepis końcowy dekretu królewskiego z mocą ustawy 3/2008 brzmi następująco:

„Trzeci przepis końcowy. Ważność.

Niniejszy dekret królewski z mocą ustawy wchodzi w życie wraz z dniem jego publikacji
w Dzienniku Ustaw, a zawarte w nim przepisy obowiązują do chwili zaistnienia jednej
z poniższych okoliczności:
1. ustąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które były powodem przyjęcia niniejszego dekretu 

królewskiego z mocą ustawy;
2. upływu trzydziestu dni od rozpoczęcia pełnego funkcjonowania przez zakład odsalający

wodę dla obszaru metropolitarnego Barcelony”.

W dniu 6 czerwca 2008 r. (hiszpański Dziennik Ustaw z dnia 7 czerwca 2008 r.) hiszpańska 
Rada Ministrów przyjęła porozumienie, w którym postanowiono, co następuje:

„(…) Zmiana sytuacji hydrologicznej w Katalonii w maju przyczyniła się do złagodzenia
stanu krytycznego, który uzasadniał podjęcie środków nadzwyczajnych dotyczących
zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi, jakie przewidziano w dekrecie królewskim
z mocą ustawy 3/2008 z dnia 21 kwietnia. Zaistniała pierwsza z dwóch okoliczności 
determinujących wygaśnięcie jego ważności zgodnie z trzecim przepisem końcowym.
Zważywszy, że okoliczność ta wymaga uznania oraz z uwagi na pewność prawną Rada 
Ministrów formalnie ogłasza zaistnienie przypadku, o którym mowa w ust. 1 trzeciego 
przepisu końcowego przedmiotowego dekretu królewskiego z mocą ustawy oraz wiążącą się
z tym ostateczną utratę ważności oraz skuteczności zawartych w nim przepisów”.

Nie pozostawia to wątpliwości, że dekret królewski z mocą ustawy 3/2008 traci odtąd moc 
prawną. Ponadto zakład odsalający wodę El Prat de Llobregat, który zaopatruje obszar 
metropolitarny Barcelony w wodę do spożycia przez ludzi, rozpoczął funkcjonowanie w lipcu 
2009 r. W związku z tym zachodzi również druga okoliczność przewidziana w trzecim 
przepisie końcowym, co potwierdza trwałą utratę mocy prawnej dekretu królewskiego z mocą 
ustawy 3/2008.

Składający petycję twierdzi, że zmiana biegu rzeki uwzględniona w dekrecie królewskim
z mocą ustawy 3/2008 jest niezgodna z art. 2 ust. 3 dyrektywy 85/337/EWG w odniesieniu do 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
2 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
3 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
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obowiązku informowania Komisji przez państwa członkowskie przed udzieleniem zezwolenia
na przedsięwzięcie o przyczynach uzasadniających przyznanie wyłączenia. W istocie 
pierwszy przepis dodatkowy dekretu królewskiego z mocą ustawy 3/2008 wyłącza
z systematycznej procedury oceny oddziaływania prace budowlane mające na celu 
przeprowadzenie zmiany biegu rzeki Ebro z Tarragony do obszaru Barcelony, ustanawiając 
alternatywną procedurę. Jednakże w oparciu o dostępne informacje nie stwierdzono dowodów
na to, że władze hiszpańskie udzieliły zezwolenia na to przedsięwzięcie.

Składający petycję utrzymuje również, że władze hiszpańskie naruszyły art. 24 ust. 2 ramowej 
dyrektywy wodnej. Przepis ten zobowiązuje państwa członkowskie do przekazania Komisji 
tekstów podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej 
przedmiotową dyrektywą. Składający petycję utrzymuje, że przedmiotowy dekret królewski
z mocą ustawy stanowi „tekst podstawowy przepisów prawa krajowego” do celów wdrażania 
ramowej dyrektywy wodnej i z tego względu należało go zgłosić Komisji. Zważywszy na to, 
że dekret królewski z mocą ustawy 3/2008 utracił już moc prawną, Komisja nie uważa za 
stosowne dokonywania oceny zasadności tego twierdzenia w sytuacji, gdyby przepisy
w dalszym ciągu obowiązywały.

Wnioski

W świetle dostępnych informacji nie stwierdzono dowodów świadczących
o nieprzestrzeganiu wymogów określonych w zmienionej dyrektywie 85/337/EWG
i dyrektywie 2000/60/WE.


