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Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0938/2012, внесена от Matilde Font Ten, с испанско гражданство, от 
името на Coordinadora Antitransvasaments, относно предложения проект на 
хидроложки план за басейна на река Ебро, който би нарушил редица 
директиви в областта на околната среда

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията предупреждава, че предложеният проект на хидроложки 
план за басейна на река Ебро, който беше предоставен за обществена консултация на 12 
май 2012 г. за срок от шест месеца, нарушава редица европейски директиви. По-
конкретно, вносителите твърдят, че предложеният план е в противоречие с Рамковата 
директива за водите (Директива 2000/60/ЕО), Директивата за местообитанията 
(Директива 92/43/ЕИО) и Директива 2005/35/ЕО относно екологичната отговорност. 
Вносителката добавя, че ако бъде одобрен, предложеният план би имал сериозно 
отрицателно въздействие върху околната среда на речния басейн.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2011 г.

По силата на Рамковата директива за водите1, държавите членки следва да са приели и 
съобщили на Комисията плановете за управление на речните басейни за всеки район на 

                                               
1 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване 

на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 
1—73). Директива, последно изменена с Директива 2009/31/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114).
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речен басейн до 22 декември 2009 г.

Неизпълнението на това задължение от страна на Испания, с изключение на Distrito 
Fluvial de Cataluña, беше потвърдено от Съда на Европейския съюз в неотдавнашното му 
решение от 4 октомври 2012 г. (Решение С-403/11 Комисията с/у Испания).

Комисията отправи искане до испанските органи да представят мерките, предприети с цел 
изпълнение на условията на това решение, а именно приемането на неизпълнените  
планове за управление на речните басейни (включително плана за управление на басейна 
на река Ебро).

Комисията е наясно с обществената консултация по проекта на план за управление на 
речния басейн на река Ебро.  Комисията нееднократно е заявявала, че е важно 
определянето на екологичен поток, който да гарантира постигането на екологичните 
цели на Рамковата директива за водите1 (вж. напр. отговора на въпрос с искане за 
писмен отговор E-5592/09).

По отношение на потенциални нарушения относно проекта за хидроложки план за 
басейна на река Ебро, едва след приемането и съобщаването на плана за управление на 
речните басейни за този басейн Комисията ще бъде в състояние да анализира 
съответствието му с изискванията на Рамковата директива за водите и на Директивата 
за местообитанията2 и, ако е необходимо, да предприеме действия.

Заключение

Комисията предприема всички необходими мерки, за да се гарантира, че Испания 
приема и изпълнява плановете за управление на речните басейни, включително и плана 
за басейна на река Ебро.

                                               
1Пак там.
2 Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 

дивата флора и фауна. (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7)


