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Tárgy: Matilde Font Ten spanyol állampolgár által a Coordinadora 
Antitransvasaments nevében benyújtott 0932/2012. számú petíció az Ebro 
folyó vízgyűjtő medencéjére vonatkozó, számos környezetvédelmi irányelvet 
sértő vízgyűjtő-gazdálkodási tervezetjavaslatról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra figyelmeztet, hogy az Ebro folyó vízgyűjtő medencéjére vonatkozó 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezetjavaslat – amelyet 2012. május 12-én hat hónapra nyílt 
konzultációra bocsátottak – számos környezetvédelmi irányelvet sért. Mindenekelőtt a 
benyújtó azt állítja, hogy a tervezetjavaslat ellentétes a vízügyi keretirányelvvel (2000/60/EK 
irányelv), az élőhely-irányelvvel (92/43/EGK irányelv) és a környezeti felelősségvállalásról 
szóló 2005/35/EK irányelvvel. A petíció benyújtója hozzáteszi, hogy jóváhagyása esetén a 
tervezetjavaslat súlyos, káros hatást fejtene ki a vízgyűjtő medencéjének környezetére.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A vízügyi keretirányelv1 alapján a tagállamoknak az egyes folyami vízgyűjtő medencékre 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1–73. o.). Legutóbb a 2009/31/EK irányelvvel (HL L 140., 2009.6.5., 
114. o.) módosított irányelv.
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vonatkozó, általuk jóváhagyott vízgyűjtő-gazdálkodási tervet 2008. december 22-ig el kellett 
juttatniuk a Bizottsághoz.

Azt, hogy Spanyolország e kötelezettségének – a Distrito Fluvial de Cataluña kivételével – nem 
tett eleget, az Európai Unió Bírósága is megerősítette legutóbbi, 2012. október 4-i ítéletében (C-
403/11. sz. Bizottság kontra Spanyolország ügy).

A Bizottság felkérte a spanyol hatóságokat, hogy nyújtsák be az ítélet teljesítése céljából tett 
intézkedéseiket, nevezetesen az eddig elmaradt vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elfogadására 
vonatkozóakat (beleértve az Ebro folyam vízgyűjtő medencéjére vonatkozó gazdálkodási tervet 
is).

A Bizottság tud arról, hogy az Ebro vízgyűjtő-gazdálkodására vonatkozó tervezetet nyilvános 
konzultációra bocsátották. A Bizottság többször kinyilvánította, mennyire fontos olyan 
ökologikus vízfolyam kialakítása, amelynek révén biztosítható a vízügyi keretirányelv1

környezetvédelmi céljainak elérése (lásd az E-5592/09. sz. írásbeli választ igénylő kérdésre 
adott választ).

Az Ebro folyam vízgyűjtő medencéjére vonatkozó hidrológiai tervezettel kapcsolatos 
esetleges jogsértések esetében a Bizottság csak a szóban forgó medence vízgyűjtő-
gazdálkodási tervének elfogadása és az arról való tájékoztatás után vizsgálhatja, hogy a terv 
kielégíti-e a vízügyi keretirányelv és az élőhely-irányelv2 követelményeit, illetve szükség 
esetén intézkedéseket is csak ekkor foganatosíthat.

Összegzés

A Bizottság lépéseket tesz annak érdekében, hogy Spanyolország elfogadja és végrehajtsa 
vízgyűjtő-gazdálkodási terveit, köztük az Ebro medencéjére vonatkozó tervet.

                                               
1 Uo.
2 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).


