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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0938/2012, adresată de Matilde Font Ten, de cetățenie spaniolă, în 
numele Coordinadora Antitransvasaments, privind propunerea de proiect pentru 
planul hidrologic al bazinului râului Ebru, care ar încălca o serie de directive 
privind mediul

1. Rezumatul petiției

Petiționara avertizează că propunerea de proiect pentru planul hidrologic al bazinului râului 
Ebru, care a fost deschisă consultării publice la 12 mai 2012 pentru o perioadă de șase luni, 
încalcă o serie de directive europene. Petiționara susține îndeosebi că planul propus 
contravine Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE), Directivei privind habitatele 
(Directiva 92/43/CEE) și Directivei 2005/35/CE privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător. Petiționara adaugă faptul că, dacă se va aproba, planul propus va avea efecte 
negative grave asupra mediului din bazinul hidrografic.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

În conformitate cu Directiva-cadru privind apa1, statele membre ar fi trebuit să aprobe și să 
comunice Comisiei planurile de gestionare a bazinelor hidrografice pentru fiecare district 
hidrografic până la 22 decembrie 2009.

                                               
1 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, pp. 1-73). Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2009/31/CE 
(JO L 140, 5.6.2009, p. 114).
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Nerespectarea de către Spania a acestei obligații – cu excepția Distrito Fluvial de Cataluña a fost 
confirmată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea sa recentă din 4 octombrie 2012 
(cauza C-403/11, Comisia/Spania).

Comisia a adresat autorităților spaniole o cerere prin care solicita prezentarea măsurilor 
adoptate pentru a respecta termenii acestei hotărâri, și anume adoptarea planurilor de
gestionare a bazinelor hidrografice restante (inclusiv planul de gestionare a bazinului râului 
Ebru).

Comisia este informată cu privire la consultarea publică desfășurată în cazul proiectului de 
plan hidrologic al bazinului râului Ebru. Comisia a susținut în mod constant importanța 
stabilirii unui flux ecologic care să asigure atingerea obiectivelor de mediu ale Directivei-
cadru privind apa1 (a se vedea, de exemplu, răspunsul la întrebarea cu solicitare de răspuns 
scris E-5592/09).

Referitor la eventualele încălcări ale legislației în ceea ce privește proiectul pentru planul 
hidrologic al bazinului râului Ebru, Comisia va putea să analizeze dacă acesta respectă cerințele 
Directivei-cadru privind apa și ale Directivei privind habitatele2 și, după caz, să ia măsuri în acest 
sens, numai după adoptarea și raportarea planului de gestionare a bazinului hidrografic pentru 
acest bazin.

Concluzii

Comisia va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că Spania va adopta și va pune în 
aplicare planurile de gestionare a bazinelor hidrografice, inclusiv planul pentru bazinul râului 
Ebru.

                                               
1Ibid.
2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică (JO L 206, 22.7.1992).


