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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 – 2014

Comisia pentru petiţii

1.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1680/2008 adresată de Nieves Ibeas Vuelta, de cetăţenie spaniolă, 
în numele organizaţiei Chunta Aragonesista, privind devierea debitelor de 
apă din bazinul hidrografic al râului Ebro spre râurile Ter şi Llobregat

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara reclamă faptul că guvernul spaniol, prin Decretul-lege regal nr. 3/2008 din 21 
aprilie 2008, a aprobat construcţia unei infrastructuri permanente pentru devierea debitelor de 
apă între bazinul hidrografic al râului Ebro şi cel al râurilor Ter-Llobregat, în scopul 
diminuării efectelor secetei în oraşul Barcelona. Ulterior, datorită ploilor abundente, devierea 
respectivă nu a mai avut loc, dar decretul regal nu a fost anulat de către guvern şi, în caz de 
necesitate, ar putea fi pus în aplicare în viitor, în urma unei decizii a Consiliului de Miniştri. 
Petiţionara solicită ca decretul regal să fie abrogat, deoarece contravine Directivei-cadru 
privind apa (2000/60/CE), iar proiectul nu a făcut obiectul unui studiu de impact asupra 
mediului şi nici nu a avut loc nicio audiere publică. Nefiind abrogat, decretul respectiv 
rămâne parte a cadrului juridic spaniol şi, conform petiţionarei, reprezintă o încălcare a 
dreptului comunitar. Din aceste motive, ea solicită Comisiei să ia măsurile preventive 
necesare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009
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Petiţia

Petiţionara susţine că s-au încălcat următoarele acte legislative:

 Directiva 85/337/CEE1 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private 
asupra mediului, astfel cum a fost modificată de Directiva 97/11/CE2;

 Directiva 2000/60/CE3 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei 
(Directiva-cadru privind apa, DCA).

Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

Fără a aduce în discuţie substanţa argumentelor prezentate de petiţionară, Comisia ţine să 
menţioneze că cea de-a treia dispoziţie finală din Decretul-lege regal nr. 3/2008 prevede
astfel:

„A treia dispoziţie finală. Valabilitate.

Prezentul decret regal intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial şi dispoziţiile 
sale rămân valabile până în momentul în care se întruneşte una din următoarele condiţii: 
1. º Circumstanţele extraordinare care au motivat adoptarea acestui decret-lege regal nu mai 
sunt de actualitate;
2. º După 30 de zile de la intrarea integrală în funcţiune a instalaţiei de desalinizare aferente 
zonei metropolitane Barcelona.”

La 6 iunie 2008 (Monitorul Oficial al Spaniei din 7 iunie 2008), Consiliul de Miniştri spaniol 
a adoptat un document în care se prevăd următoarele:

„(…) Evoluţia situaţiei hidrologice din Catalonia din luna mai reduce urgenţa care a 
justificat adoptarea măsurilor excepţionale pentru alimentarea cu apă potabilă prevăzute de 
Decretul-lege regal nr. 3/2008 din 21 aprilie. Se întrunesc condiţiile prevăzute pentru prima 
dintre cele două circumstanţe incluse în cea de-a treia dispoziţie finală pentru a termina 
valabilitatea decretului. Circumstanţele ivite necesită o evaluare şi, din motive de 
consecvenţă juridică, Consiliul de Miniştri dispune că se întrunesc condiţiile stipulate la 
alineatul 1 din cea de-a treia dispoziţie finală a Decretului-lege regal şi, în consecinţă, acesta 
nu mai este valabil, iar prevederile acestuia devin nule.”

Astfel, reiese în mod clar că Decretul-lege regal nr. 3/2008 nu mai are niciun efect juridic. De 
asemenea, instalaţia de desalinizare El Prat de Llobregat, care furnizează apă potabilă zonei 
metropolitane Barcelona, a devenit operaţională în iulie 2009. Prin urmare, se întrunesc şi 
condiţiile pentru cea de-a doua situaţie prevăzută în cadrul celei de-a treia dispoziţii finale, 
ceea ce nu face decât să confirme lipsa vreunui efect juridic al Decretul-lege regal 3/2008.

Petiţionara afirmă că devierea prevăzută în Decretul-lege regal 3/2008 contravine articolului 2 
alineatul (3) din Directiva 85/337/CEE în ceea ce priveşte obligaţia statelor membre de a 
                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 73, 14.3.1997, p. 5.
3 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
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informa Comisia, înainte de a aproba un proiect, cu privire la motivele care justifică acordarea 
derogării în cazul acestuia. Într-adevăr, prima prevedere suplimentară a Decretului-lege regal 
3/2008 scuteşte lucrările de extindere a cursului râului Ebro de la Taragona la Barcelona de la 
procedura normală de evaluare a impactului, stabilind o procedură alternativă. Totuşi, din 
informaţiile disponibile, nu există dovezi care să ateste că autorităţile spaniole şi-ar fi dat 
acordul pentru acest proiect. 

Petiţionarul mai susţine că autorităţile spaniole au încălcat dispoziţiile articolului 24 alineatul 
(2) din Directiva-cadru privind apa (DCA). Acestea prevăd că statele membre trebuie să 
comunice Comisiei textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în 
domeniul reglementat de directivă. Petiţionara consideră că decretul-lege regal este o 
„principală dispoziţie de drept intern” pentru punerea în aplicare a DCA şi, prin urmare, 
Comisia ar fi trebuit să fie informată în acest sens. Având în vedere faptul că Decretul-lege 
nr. 3/2008 nu mai are efecte juridice, Comisia consideră că ar fi inutil să se examineze dacă 
afirmaţiile ar fi justificate în cazul în care prevederile ar fi încă în vigoare.

Concluzii

Pe baza informaţiilor disponibile, nu există dovezi care să ateste că nu s-au respectat 
dispoziţiile Directivei 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată, sau ale Directivei 
2000/60/CE.


