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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0938/2012 dėl pasiūlymo dėl Ebro upės baseino hidrologinio 
plano projekto, kuriuo būtų pažeidžiamos kelios aplinkos apsaugos 
direktyvos, kurią pateikė Ispanijos pilietė Matilde Font Ten organizacijos 
Coordinadora Antitransvasaments vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja įspėja, kad pasiūlymu dėl Ebro upės baseino hidrologinio plano projekto, 
dėl kurio nuo 2012 m. gegužės 12 d. šešis mėnesius vyko viešosios konsultacijos, 
pažeidžiamos kelios ES direktyvos. Visų pirma peticijos pateikėjai teigia, kad siūlomas planas 
neatitinka Vandens pagrindų direktyvos (Direktyva 2000/60/EB), Buveinių direktyvos 
(Direktyva 92/43/EEB) ir Direktyvos 2005/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą. 
Peticijos pateikėja taip pat teigia, kad, jei siūlomas planas būtų patvirtintas, jis turėtų 
neigiamų padarinių upės baseino aplinkai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Pagal Vandens pagrindų direktyvą1 valstybės narės iki 2009 m. gruodžio 22 d. turėjo 
patvirtinti ir perduoti Komisijai upių baseinų valdymo planus, skirtus kiekvienam upės 
baseino rajonui.

                                               
1 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, 
padarytais Direktyva 2009/31/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 114).
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Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pastarajame savo 2012 m. spalio 4 d. sprendime (Byla 
C-403/11 Komisija prieš Ispaniją) patvirtino, kas Ispanija neįvykdė šio įsipareigojimo, išskyrus 
Distrito Fluvial de Cataluña. 

Komisija nusiuntė Ispanijos valdžios institucijoms prašymą pateikti priemones, kurių buvo 
imtasi siekiant įvykdyti to sprendimo sąlygas, būtent patvirtinti likusius upių baseinų valdymo 
planus (įskaitant Ebro upės baseino valdymo planą).

Komisijai žinoma, kad vyko viešosios konsultacijos dėl Ebro upės baseino valdymo plano 
projekto. Komisija ne kartą teigė, kad itin svarbu nustatyti gamtosauginį debitą, kuris 
užtikrintų, kad būtų įvykdyti Vandens pagrindų direktyvos1 tikslai (žr., pvz., atsakymą į 
klausimą raštu Nr. E-5592/09).

Kalbant apie galimus pažeidimus, susijusius su Ebro upės baseino hidrologinio plano 
projektu, Komisija galės išnagrinėti, ar šiam baseinui skirtas upių baseinų valdymo planas 
atitinka Vandens pagrindų direktyvos ir Buveinių direktyvos2 reikalavimus, ir prireikus imtis 
veiksmų tik tada, kai šis planas bus patvirtintas ir apie jį bus pranešta.

Išvada

Komisija imasi visų priemonių siekdama užtikrinti, kad Ispanija patvirtintų ir įgyvendintų 
savo upių baseinų valdymo planus, įskaitant Ebro upės baseino valdymo planą.“

                                               
1 Ten pat.
2 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).


