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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0938/2012 którą złożyła Matilde Font Ten (Hiszpania)w imieniu 
Coordinadora Antitransvasaments w sprawie zaproponowanego projektu 
planu hydrologicznego dla dorzecza rzeki Ebro, który spowodowałby 
naruszenie wielu dyrektyw dotyczących ochrony środowiska

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję ostrzega, że zaproponowany projekt planu hydrologicznego dla dorzecza 
rzeki Ebro, który został poddany konsultacji społecznej w dniu 12 maja 2012 r. przez okres 
sześciu miesięcy, narusza wiele dyrektyw europejskich. Składająca petycję w szczególności 
stwierdza, że proponowany plan jest sprzeczny z ramową dyrektywą wodną (dyrektywa 
2000/60/WE), dyrektywą siedliskową (dyrektywa 92/43/EWG) i dyrektywą 2005/35/WE w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko. Składająca petycję dodaje, że jeżeli proponowany 
plan zostanie zatwierdzony, będzie to miało poważne negatywne konsekwencje dla 
środowiska w dorzeczu rzeki.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Zgodnie z ramową dyrektywą wodną1 państwa członkowskie powinny były zatwierdzić i 
przekazać Komisji plany gospodarowania wodami w dorzeczu dla poszczególnych obszarów 
dorzeczy do dnia 22 grudnia 2009 r.
                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73). Dyrektywa ostatnio zmieniona 
dyrektywą 2009/31/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114).
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W niedawnym wyroku z dnia 4 października 2012 r. (sprawa C-403/11 Komisja przeciwko 
Hiszpanii) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził fakt niewywiązania się przez 
Hiszpanię z tego obowiązku, z wyjątkiem Distrito Fluvial de Cataluña.

Komisja wystosowała już do władz hiszpańskich wniosek o poinformowanie o środkach 
podjętych w celu spełnienia warunków określonych w ww. wyroku, chodzi głównie o przyjęcie 
zaległych planów gospodarowania wodami w dorzeczu (w tym planu gospodarowania wodami 
w dorzeczu Ebro).

Komisja wie o konsultacjach publicznych dotyczących projektu planu gospodarowania 
wodami w dorzeczu Ebro. Komisja wielokrotnie podkreślała znaczenie stworzenia przepływu 
hydrobiologicznego gwarantującego realizację celów środowiskowych ramowej dyrektywy 
wodnej1 (zob. np. odpowiedź na pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-5592/09).

W odniesieniu do ewentualnych naruszeń związanych z projektem planu hydrologicznego dla 
dorzecza rzeki Ebro dopiero po przyjęciu i przekazaniu planu gospodarowania wodami w tym 
dorzeczu Komisja będzie mogła przeanalizować jego zgodność z wymogami ramowej 
dyrektywy wodnej i dyrektywy siedliskowej2 oraz w razie potrzeby podjąć stosowne 
działania.

Wniosek

Komisja podejmuje wszelkie kroki, by zagwarantować, że Hiszpania przyjmie i wdroży plany 
gospodarowania wodami w dorzeczu, łącznie z planem dla dorzecza Ebro.

                                               
1Tamże.
2 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).


