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Účel 

 

Účelom služobnej cesty na zistenie potrebných skutočností v Španielsku bolo stretnutie 

s predkladateľmi petícií č. 0938/2012 a 834/2012 v teréne a začatie dialógu s vnútroštátnymi 

orgánmi s cieľom lepšie pochopiť rôzne aspekty údajných porušení právnych predpisov EÚ, 

najmä rámcovej smernice o vode (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 

z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva 

v oblasti vodného hospodárstva), v povodiach riek Ebro a Tajo.  

 

Návšteva delty rieky Ebro, ktorá sa uskutočnila 8. februára 

 

Delegácia pricestovala 8. februára k stredisku Mirador Mijorn v Tarragone, aby sa stretla 

s predkladateľmi petície zo združenia Plataforma en Defensa del Ebre (petícia č. 0938/2012) 

a navštívila deltu rieky Ebro.  

 

Po krátkom úvodnom predstavení situácie v delte a vplyvu regresie na prirodzené druhy, 

akými sú vtáky, mäkkýše a slanomilné druhy, v podaní Carlesa Martina a Alberta Roviru 

(vedci z organizácie IRTA) a Toniho Munneho (združenie Agencia Catalana del Aigua) 

zo strediska Mirador delegácia odišla na miesto s názvom L’ Encanyisada, kde sa uskutočnila 

diskusia za okrúhlym stolom s predkladateľmi petície. 

 

V stredisku Mirador odborníci vysvetlili, že pre oblasť, ktorá z väčšej časti patrí pod ochranu 

siete Natura 2000, schválila Európska komisia projekt v programe Life+ na obnovu biotopu 

v lagúne delty a na správu dvoch pobrežných lagún v delte rieky Ebro: L’Alfacada a La 

Tancada, ktorý sa realizoval od roku 2010 do konca roka 2014 a na ktorý bolo pridelených 

1,5 milióna EUR z finančných prostriedkov EÚ na zachovanie ekosystémov s bohatou 

biodiverzitou, ktorá je v súčasnosti ohrozená, najmä v prípade uplatnenia druhého cyklu plánu 

manažmentu povodia rieky Ebro. 

 

Návšteva pilotného projektu zameraného na opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa 

zmene klímy v delte rieky Ebro sa neuskutočnila z časových dôvodov.  

 

Matilde Fontová, predkladateľka petície zo združenia Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), 

vysvetlila, že petícia č. 0938/2012 bola Európskemu parlamentu predložená v júli 2012, 

pretože španielska vláda tom čase uverejnila návrh prvého plánu manažmentu povodia rieky 

Ebro na roky 2010 – 2015. Tento plán mal byť schválený v roku 2009 a bol nahradený 

druhým cyklom plánovania na roky 2015 – 2021. O petícii sa v Európskom parlamente trikrát 

diskutovalo a stále nie je uzavretá.   

 

Podľa názoru predkladateľky petície tvrdenia uvedené v petícii zostávajú v platnosti aj 

pre druhý cyklus s „novým“ plánom. Nový plán manažmentu povodia rieky Ebro, ktorý vláda 

predložila v januári 2016, nepredstavuje žiadne podstatné zmeny voči predchádzajúcemu 

plánu, a to najmä v častiach, ktoré sa týkajú vplyvov plánu na deltu rieky Ebro.   

Predkladateľka petície uviedla, že v správe o vykonávaní rámcovej smernice o vode, plánoch 

manažmentu povodia riek, ktoré Európska komisia (EK) uverejnila v marci 2015, vo vzťahu 

k plánom hydrologického manažmentu španielskeho štátu vrátane plánu manažmentu povodia 

rieky Ebro, bolo predložené množstvo veľmi dôležitých odporúčaní, ktoré španielska vláda 

v tomto druhom cykle nezohľadnila. V novom pláne sa preto nezaručujú ciele, ktoré stanovila 
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Európska komisia, ani dobrý ekologický stav vodných útvarov, ktorý sa vyžaduje podľa 

rámcovej smernice o vode. 

 

Podľa Davida Howella zo španielskej ornitologickej spoločnosti SEO Bird Life je delta rieky 

Ebro prírodným prostredím strategického významu pre migračný pohyb vtáctva medzi 

Afrikou a Európou.  Väčšina povrchovej plochy delty je prírodným parkom chráneným 

smernicou o biotopoch a smernicou o vtákoch, ramsarskou oblasťou a biosférickou 

rezerváciou UNESCO. V novom pláne manažmentu povodia rieky Ebro na roky 2015 – 2021 

sa nezaručuje ochrana prirodzených druhov v delte rieky Ebro. Tento druhý cyklus (2015 – 

2021) podľa neho situáciu nezlepšil.  

 

Podľa Susanny Abellovej z platformy PDE bol nedávno schválený plán manažmentu povodia 

vypracovaný podľa kritérií prideľovania práv na využitie vody, ktoré nie sú v súlade 

s environmentálnymi normami rámcovej smernice o vode. Okolo 85 % rozpočtu vyčleneného 

na vykonávanie plánu sa týka opatrení a projektov spojených s uspokojovaním dopytu 

po vode, najmä vo vzťahu k výstavbe veľkých vodných diel:, priehrad a zavlažovacích 

kanálov. Väčšina týchto opatrení by viedla k zhoršeniu stavu vodných útvarov. V pláne 

manažmentu povodia rieky Ebro sa predpokladá obrovský nárast spotreby vody, a tým aj 

obmedzenie riečnych tokov. Súčasná zavlažovaná plocha v povodí (965 000 hektárov) sa 

zvýši na celkových 1 410 000 ha (čo predstavuje zvýšenie o 46 %). Plán manažmentu povodia 

v skutočnosti zahŕňa 56 nových regulačných diel (priehrad a podobných projektov), ktoré 

umožnia zadržať viac ako 2 000 hm3 vody ročne popri súčasnej celkovej kapacite 7 580 hm3. 

 

Podľa Carlesa Ibañeza z organizácie IRTA sa priemerný prirodzený prietok rieky Ebro 

odhaduje na asi 13 900 hm3 ročne. Odhaduje sa, že dopyt týkajúci sa používania vody spojený 

s hypotetickým rozšírením na 1 410 000 hektárov zavlažovanej poľnohospodárskej pôdy 

v povodí bude spolu predstavovať až 10 700 hm3 ročne (okolo 77 % priemerného 

prirodzeného prietoku rieky Ebro). Výstavba týchto nových zavlažovacích projektov by 

zvýšila zaťaženie vodných zdrojov, ktoré by postihlo chránené mokrade a najmä deltu rieky 

Ebro, ústie rieky do mora a morské ekosystémy rieky Ebro. 

 

Podľa pána Ibañeza sa v novom pláne manažmentu povodia rieky Ebro stanovujú na ochranu 

delty rieky Ebro ekologické toky na úrovni 3 010 hm3 ročne (čo predstavuje 21 % 

odhadovaného prirodzeného prietoku rieky). Predkladatelia petície a odborníci to však 

považujú za absolútne nedostatočné. Údaj pre tento režim ekologického toku na poslednom 

úseku rieky, ktorý predložili orgány, predstavuje prietok, ktorý zostane po naplnení všetkých 

súčasných a budúcich požiadaviek týkajúcich sa rieky Ebro. V novom pláne manažmentu 

povodia sa nepredkladajú žiadne dôkazy o tom, že navrhovaný režim ekologického toku 

nezhorší vodné ekosystémy v delte rieky Ebro. Uplatniť sa musí zásada opatrnosti, aby sa 

nastavil režim toku, ktorý zaručí zachovanie tejto strategickej stredozemskej prírodnej oblasti. 

Posledný úsek rieky, dolný tok rieky Ebro, je ústím, ktoré si vyžaduje primeraný režim 

ekologického toku. Vo výpočtoch nového plánu manažmentu povodia to tak nie je. V režime 

toku tejto časti rieky by sa malo prihliadať na riziko spojené s prenikaním soli 

do podzemných vôd. Dlhodobé prenikanie soli by zmenilo vhodnosť biotopu pre pôvodné 

druhy s nízkou znášanlivosťou slanosti a zvýšilo frekvenciu a intenzitu premnoženia rias. 

Malo by to závažné nepriaznivé účinky na vodné útvary v dolnom toku rieky Ebro. Dynamika 

toku rieky Ebro má okrem toho významný vplyv na morské ekosystémy v blízkosti pobrežia. 

V režime ekologického toku by sa preto malo prihliadať na prínos kontinentálnych vôd 

k produktivite týchto morských ekosystémov. V súčasnom režime toku sa navyše nestanovuje 
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primeraný režim záplavového toku nevyhnutného na umožnenie mobilizácie usadenín, ktoré 

sa v súčasnosti zachytávajú v priehradách na hornom toku. 

 

Pán Ibañez vysvetlil, že posudzovanie ekologického stavu vodných útvarov je kľúčovým 

prvkom rámcovej smernice o vode, ktorý orgánom umožňuje vypracovať konkrétnu diagnózu 

a stanoviť konkrétne ciele na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu. Predkladatelia 

petície tvrdia, že plán manažmentu povodia rieky Ebro je nedostatočný, pokiaľ ide 

o hodnotenie stavu vodných útvarov. V jednotlivých častiach neboli stanovené žiadne 

referenčné podmienky a plán nezahŕňa žiadnu primeranú metódu na hodnotenie ekologického 

stavu delty rieky Ebro na splnenie noriem kvality, ktoré požaduje EÚ. Bez jasného 

vymedzenia súčasného ekologického stavu vodných útvarov nebude možné hodnotiť vplyv 

plánovaných opatrení. Informácie šírené orgánmi zodpovednými za rieku Ebro a príslušnými 

španielskymi ministerstvami vytvárajú podľa predkladateľov petície zavádzajúci obraz 

o súčasnom ekologickom stave povodia rieky Ebro. Tieto orgány v skutočnosti tvrdia, 

že v dobrom ekologickom stave je asi 70 % vodných útvarov v povodí, a ako 

environmentálne ciele stanovujú dosiahnutie 75 %. V tejto analýze sa situácia vysoko 

nadhodnocuje, keďže 35 % vodných útvarov vôbec nebolo zaradených do hodnotenia. 

Podľa predkladateľa petície by presnejším údajom týkajúcim sa vodných útvarov v dobrom 

ekologickom stave bolo 42 %. V pláne manažmentu povodia napokon nie sú zaradené ani 

doplnkové kontroly lokalít siete Natura 2000. Z environmentálneho pohľadu je delta rieky 

Ebro významná vzhľadom na obrovskú rozmanitosť biotopov a voľne žijúcich živočíchov na 

pomerne malom území (330 km2) a tiež vzhľadom na svoju strategickú úlohu pri severo-

južnej migrácii vtákov. Pozoruhodná je pre svoju ornitologickú faunu a slanomilnú flóru.  

Mnoho biotopov a druhov v delte je v rámci Európy a stredozemskej oblasti veľmi 

zriedkavých, ich ochrana je preto dôležitá na zachovanie biodiverzity. Väčšina týchto 

biotopov a druhov je extrémne závislá od vody a usadenín, ktoré do delty prináša rieka Ebro. 

 

Pán Ibañez vyslovil záver, že v pláne manažmentu povodia rieky Ebro sa nehodnotia vplyvy 

na oblasti s vysokou environmentálnou hodnotou ani na druhy, ktoré tam žijú: vplyvy 

vyvolané zvýšením o 445 000 hektárov zavlažovanej pôdy na vyšších častiach toku 

(s následným znečistením hnojivami a inými chemikáliami) a znížením množstva usadenín, 

ktoré sa dostávajú do delty, keďže sa zachytávajú v priehradách na vyšších častiach toku. 

V súčasnosti sa do delty dostáva len málo usadenín. Od vybudovania obrovských nádrží 

a rozšírenia zavlažovanej pôdy v 60. rokoch 20. storočia v delte ubudla značná časť územia 

(z dôvodu subsidencie a regresie) – a to najmä pobrežných oblastí v rámci siete Natura 2000 

s výsledným úbytkom biotopov a živočíšnych druhov. Dnes je tempo regresie 10 metrov 

ročne. Obmedzenie prietoku rieky, dodávania živín a naplavovania usadenín by znížilo 

biologickú produktivitu mora v okolí rieky Ebro a blízkych pobrežných oblastí. Zníženie 

prítoku sladkej vody by viedlo k zmenám v rastlinných spoločenstvách delty a v záplavových 

režimoch, pričom od týchto činiteľov závisí prežitie vtáčích druhov. Nedostatok usadenín 

spolu so zvyšovaním morskej hladiny povedie k strate dôležitých hniezdisk. 

 

Podľa rybárov Joana Balagueho a Ramona Carlesa je vplyv rieky Ebro na lov rýb zjavný 

napríklad pri úlovkoch sardel v oblasti Tarragony – každý kubický meter vody za sekundu, 

ktorý do mora prináša rieka Ebro, sa rovná 200 kg sardel v úlovkoch v nasledujúcom roku.  

Je zrejmé, že udržiavanie veľkých stredozemských riek v dobrom stave je rozhodujúce 

z hľadiska dodávania živín do mora a kľúčové z hľadiska potravinového reťazca Stredozemia. 

Sladká voda z rieky „zúrodňuje“ more v tejto oblasti vďaka živinám, ktoré prináša, a vytvára 

mimoriadne produktívne rozhranie sladkej a slanej vody.  Fytoplanktón predstavuje základ 
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výživového reťazca vodných ekosystémov. Mnoho štúdií preukazuje jasný vzťah medzi 

úlovkami rýb a ďalších morských plodov/vodných schránkovcov a kôrovcov (sardiniek, 

sardel, homárov, kreviet a mäkkýšov) a kapacitou rieky Ebro. Prietok navrhovaný v pláne 

manažmentu povodia nielenže predstavuje drastické zníženie, ale ignoruje aj prirodzené cykly 

toku. 

 

V roku 2011/2012 bola zaznamenaná najnižšia úroveň prietoku rieky Ebro – 4 000 hm3 ročne. 

Produkcia slávok poklesla na 2 500 ton ročne a jej priemerná kvalita sa znížila na 180 g 

na kilogram. 

V nasledujúcom roku 2013/2014 (začiatok vlhkého cyklu) bol prietok viac ako 16 000 hm3 

ročne a produkcia slávok sa zvýšila na viac ako 4 000 ton ročne, pričom kvalita sa zvýšila na 

240 g. 

Záverom je, že voda z riek nie je v mori zbytočná. Prirodzeným spôsobom vytvára 

produktivitu v morských ekosystémoch. 

 

Podľa pestovateľa ryže Jordiho Prata predstavujú ryžové polia v delte rieky Ebro jedinú 

plodinu, ktorá sa dá na väčšine územia delty pestovať. Vzhľadom na prirodzenú slanosť pôdy 

pod vplyvom morskej vody je potrebné zaplavovať polia sladkou vodou, aby sa slanosť 

udržala pod kontrolou. Polia sa zaplavujú a ryža sa vysádza na jar. Úroda sa zbiera o šesť 

mesiacov neskôr.  

Ryžové polia sa po žatve poorú a zaplavia vodou, vďaka čomu sa stávajú strategickým 

útočiskom pre vtáky. Ryžové polia sú domovom širokého spektra voľne žijúcich vtákov, 

najmä pokiaľ ide o potravu. Táto plodina je preto nevyhnutná na zachovanie ornitologického 

významu tejto oblasti. 

Ryžové polia fungujú aj ako vodný ekosystém s rozsiahlou biologickou rozmanitosťou.  

V delte existuje zavlažovacia sieť. Rozvádza vodu (pochádzajúcu z rieky Ebro) po území 

delty a prepravuje malé množstvá usadenín k povrchovej ploche delty. Je to jediný spôsob, 

ako sa tieto usadeniny môžu dostať k poliam na území delty a obmedziť účinky subsidencie 

a regresie. Obmedzením prietoku rieky a výstavbou nových nádrží sa prudko zníži množstvo 

vody, ktoré prichádza do povrchovej oblasti delty, takže sa zvýši jej slanosť. Nedostatok 

usadením privádzaných do delty urýchli jej prirodzené klesanie. 

  

Po ukončení diskusie za okrúhlym stolom poslanci EP pani Tatjana Ždanoková, pani Bodil 

Valerová, pani Kostadinka Kunevová, pani Rosa Estaràsová Ferragutová a páni Javi López, 

Ernest Urtasun a Pál Csáky odpovedali na otázky prítomných. 

 

Madrid – 9. februára – stretnutie s orgánmi ministerstva Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente a organizácií Confederacion hydrografica del Tajo, 

Confederacion hydrografica del Ebro a DGA (generálne riaditeľstvo pre vodu)  

 

 

Vedúci delegácie pán Csáky zúčastneným poďakoval a vyjadril konštruktívnu povahu 

návštevy a želanie lepšie pochopiť otázky týkajúce sa hospodárenia s vodami v Španielsku, 

pričom pripomenul, že Výboru pre petície boli predložené dve petície týkajúce sa riek Tajo 

a Ebro. Vysvetlil tiež, že výsledok týchto diskusií a návštev z predchádzajúceho (delta rieky 

Ebro) a nasledujúceho dňa (povodie rieky Tajo) pomôže delegácii vypracovať primerané 

odporúčania.  

 

Pani Liana Ardilesová, generálna riaditeľka pre vodné hospodárstvo, stručne predstavila 
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hydrologické plánovanie v Španielsku a zdôraznila tieto všeobecné aspekty: 

– Prvý cyklus plánovania bol do veľkej miery nahradený druhým cyklom; plány obsahujú 

významný počet zlepšení. Španielska vláda schválila druhý plán v januári 2016. V pláne sa 

zdôrazňujú zlepšenia druhého cyklu: plány boli upravené podľa požiadaviek rámcovej 

smernice o vode a zahrnuté boli všetky odporúčania Európskej komisie. Pani Ardilesová 

vysvetlila, že cyklus plánovania predstavuje sústavné zlepšovanie. 

– Zdôraznila osobitosti hospodárenia s vodami v Španielsku, ktoré je krajinou postihovanou 

extrémnymi prejavmi sucha a záplav, a to, ako voda v Španielsku ovplyvňuje hospodársky 

rozvoj; voda je určujúcim činiteľom stredozemského podnebia. V iných plánoch EÚ podľa 

nej toto vyvažovanie pozornosti medzi dopytom a environmentálnymi cieľmi nie je prítomné, 

keďže neexistuje žiadny problém s nedostatkom a nerovnomernými zásobami vody ako 

v Španielsku. 

– Pani Ardilesová vysvetlila, ako orgány za niekoľko uplynulých rokov zabezpečili proces 

plánov prvého a druhého cyklu s veľmi vysokou účasťou užívateľov, viac ako 

osemnásťmesačným informovaním verejnosti a zastúpením všetkých zainteresovaných strán. 

Všetky plány v oblasti vodného hospodárstva vrátane plánov pre rieky Ebro a Tajo získali 

80 % podporu pri zastúpení všetkých regiónov a všetkých užívateľov. Za plány hlasovali 

všetci užívatelia. 

– Pani Ardilesová uznala existenciu súdnych problémov a žalôb podaných na súdoch, 

vysvetlila však, že zo 40 súdnych prípadov týkajúcich sa plánu prvého cyklu bolo 

20 rozhodnutých v prospech vnútroštátnej verejnej správy (pričom citovala najmä nedávne 

rozhodnutie najvyššieho súdu o prvom cykle pre rieku Ebro, ktorého rozsudok podporil plán 

verejnej správy a najmä stanovenie ekologických tokov). 

 

Pán Victor Arqued, zástupca generálneho riaditeľa pre plánovanie hospodárenia s vodnými 

zdrojmi a udržateľné využívanie vody, sa ujal slova a pripomenul tieto skutočnosti: 

– Hydrologické plány v Španielsku vznikli pred rámcovou smernicou o vode a mali odlišné 

ciele. Mali napĺňať sociálno-hospodárske potreby a rozdeľovať vodu (vzhľadom na veľkú 

nerovnosť, ktorá v Španielsku existuje, pokiaľ ide o vodné zdroje). Rámcovou smernicou 

o vode sa zmenil prístup k hospodáreniu s vodou v Španielsku a orgány sa po jej uverejnení 

rozhodli skombinovať oba prístupy (dopyt po vode a ochranu životného prostredia). 

– Pri príprave a spracovaní plánov prvého cyklu bolo potrebné prekonávať významné 

prekážky vzhľadom na ťažkosti spojené s rozdelením vody (ktorá je v Španielsku vzácnym 

zdrojom). Plány druhého cyklu mali vyriešiť problémy zistené v prvom cykle. Úrady na tom 

spolupracovali s EÚ a tieto plány boli v jasnom súlade s požiadavkami EÚ. Ide o proces 

sústavného zlepšovania a mnoho odporúčaní povedie aj k zlepšeniam v treťom cykle. 

– Osobitné aspekty zlepšenia druhého cyklu (schváleného včas): 

 pri takmer 3 000 vodných útvaroch (zo 4 000) boli stanovené ekologické toky; 

 lepšia charakteristika vodných útvarov, najmä v delte rieky Ebro; 

 zohľadnenie požiadaviek siete Natura 2000, a to najmä pri riekach Tajo a Ebro; 

 veľký pokrok pri vymedzení ekologických tokov a rozšírených monitorovacích 

programov; 

 zníženie počtu vôd v neznámom stave a zavedenie nových pravidiel na posudzovanie 

stavu vodných útvarov. 

 

Pán Raimundo Lafuente, predseda hydrografického združenia rieky Ebro, sa ujal slova 

a vyjadril tieto názory: 

– Povodie rieky Ebro je najväčšie na polostrove. 

– Plán manažmentu povodia rieky Ebro bol stanovený v súlade so španielskymi právnymi 
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predpismi a právnymi predpismi EÚ (akými sú smernica o biotopoch a smernica 

o strategickom environmentálnom hodnotení). 

– Tento plán bol pripravený po rozsiahlom verejnom konzultačnom procese, ktorého cieľom 

bolo zahrnúť všetky citlivé otázky v rámci dodržiavania súčasných právnych predpisov. 

Zlepšenia sa dosiahli pri pokrytí nákladov, hodnotení vôd a kontrole ekologického toku. 

– Pri plánovaní a riadení hospodárenia s vodami v povodí rieky Ebro sa uplatňujú zásady 

integrovaného vodného hospodárstva v oblasti povodia, ktoré podporujú ducha spolupráce 

medzi zainteresovanými stranami. 

– Pán Lafuente vyzdvihol významné úsilie, ktoré sa vynaložilo v spojení so štúdiou 

a výskumom ekologických tokov v delte rieky Ebro. Ekologický tok v ústí rieky Ebro 

vymedzený v hydrologickom pláne je proporcionálne omnoho vyšší ako ekologické toky riek 

v povodí rieky Ebro, ekologické toky stanovené v ústiach iných španielskych riek a riek 

v polopúštnych regiónoch sveta. Tým sa objasňuje úsilie vynaložené v povodí rieky Ebro 

v prospech životného prostredia. 

– Schválený ekologický tok je v súlade so španielskymi právnymi predpismi týkajúcimi sa 

metodiky výpočtov. Hodnotenie účinkov týchto tokov umožňuje dospieť k záveru, 

že ekologické toky sú prijateľné a že najväčší problém v delte rieky Ebro v budúcnosti bude 

spojený so zvyšovaním hladiny mora v dôsledku zmeny klímy 

. – Pán Lafuente uviedol, že technická kvalita práce v rámci hydrologického plánu na určenie 

ekologických tokov v delte rieky Ebro bola potvrdená rozsudkom španielskeho najvyššieho 

súdu (STS 5035/2015 z 20. novembra). 

 

Pán Miguel Antolin, predseda hydrografického združenia rieky Tajo, sa ujal slova a vyjadril 

tieto názory: 

– Tajo je najdlhšia rieka na polostrove: povodie s menším a veľmi nepravidelným 

zásobovaním vodou. Povodie má väčšiu regulačnú kapacitu (11 500 hm3) a žije v ňom viac 

ako 20 % mestského obyvateľstva Španielska. 58,9 % vody sa využíva na poľnohospodárske 

účely a 26,5 % sa spotrebuje v mestách. 

– V súvislosti so stavom vodných útvarov pripomenul, že 58,2 % vôd je už v dobrom stave. 

Dosiahlo sa zlepšenie ich ekologického a chemického stavu. V pláne druhého cyklu pre rieku 

Tajo nastal pokrok pri dosahovaní environmentálnych cieľov, najmä pokiaľ ide o kvalitu 

vody, a pri začlenení chránených prírodných oblastí. 

– Pokiaľ ide o ekologické toky na rieke Tajo, v súčasných plánoch sa po prvýkrát stanovil 

minimálny prietok 10 m3/s. Cirkulačný prietok je v praxi vyšší.  

– Pán Antolin vysvetlil program opatrení s plánovanými investíciami vo výške 

2,583 miliardy: 58 % sa má použiť na zníženie znečistenia vody a 21 % na zníženie tlaku 

na odoberanie vody. 

– Uviedol tiež, že orgány vynaložili v tomto legislatívnom procese veľké úsilie na schválenie 

plánov prvého revidovaného cyklu a druhého cyklu, pričom zdôraznil, že plány predstavujú 

proces sústavného zlepšovania.  

 

Ďalej vystúpil pán Manuel Menendez, poradca pre oblasť životného prostredia a odborník 

na strategické environmentálne hodnotenie, z generálneho riaditeľstva pre kvalitu 

a environmentálne hodnotenie a prírodné prostredie. Pán Menendez vysvetlil proces 

strategického environmentálneho hodnotenia, ktorý nasledoval po hydrologických plánoch. 

Vysvetlil, že účelom hydrologických plánov je zlepšovanie životného prostredia. Pripomenul, 

že environmentálny orgán pôsobil vo funkcii dohľadu s cieľom zabezpečiť splnenie 

environmentálnych cieľov rámcovej smernice o vode. V tomto procese sa presadzovali 

významné zlepšenia v plánoch druhého cyklu. V tejto súvislosti zdôraznil, 
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že environmentálne obmedzenia novej infraštruktúry sú v súlade s európskymi smernicami 

a súdržnosťou medzi opatreniami hydrologických plánov a opatreniami iných európskych 

smerníc. 

 

Pán Csáky sa ujal slova a otvoril diskusiu: 

 

Pani Piterová poukázala na tvrdenia predkladateľov petície, ktorí uviedli, že nové 

hydrologické plány by mohli zničiť európske investície vo výške 2 milióny EUR na ochranu 

biotopov v delte rieky Ebro (program LIFE). V tejto súvislosti požiadala o presnejšie 

informácie, najmä pokiaľ ide o dĺžku investičného obdobia a celkové náklady z prostriedkov 

EÚ. Pani Piterová sa tiež zaujímala, či sa uskutočnili štúdie o vplyve hydrologických plánov 

na investície do ekosystému. Vo vzťahu k odporúčaniam Európskej komisie pre druhý cyklus 

sa opýtala, či orgány vykonali všetko pre hodnotenie vodných útvarov, keďže predkladatelia 

petície tvrdia, že súčasné údaje sú založené na hodnotení len 65 % vodných útvarov. 

 

Pani Valerová povedala, že chápe problémy riadenia vodných zdrojov v Španielsku, 

ale riešenia minulosti nemôžu slúžiť na plnenie úloh súčasnosti a budúcnosti. Domnieva sa, 

že Španielsko nejde smerom vytýčeným rámcovou smernicou o vode, keďže do 

hydrologických plánov zaradilo otázku spoločného využívania vody. Vysvetlila, že napríklad 

pre kanál Segarra-Garrigas sa mali hľadať iné riešenia na naplnenie potrieb užívateľov 

v súvislosti s vodou, akými sú využitie vody z odsoľovacích zariadení alebo obmedzovanie 

vody na využitie v cestovnom ruchu. 

 

Pani Ždanoková sa prihlásila o slovo, aby upozornila, že delegácia neprišla hodnotiť činnosť 

Španielska, ale sústreďuje sa na petície, ktoré boli výboru predložené vo vzťahu 

ku konkrétnym regiónom. Vie o tom, že v delte rieky Ebro sa uskutočnila demonštrácia. 

Demonštranti tvrdili, že voda sa nerozdeľuje spravodlivo, a pani Ždanoková sa opýtala na 

priority používané pri prideľovaní vody. Navrhla lepšiu komunikáciu s Katalánskom 

a vypočutie ich požiadaviek. 

 

Pani Kunevová uviedla, že podľa nového plánu sa zavlaží 500 000 ha, a opýtala sa, ako sa 

vyrieši problém usadenín zachytávaných v priehradách a aké opatrenia sa prijali 

pre postihnuté regióny siete Natura 2000. 

 

Pani Estaràsová vysvetlila, že petície boli vypracované pred schválením prvého plánu. Plán sa 

prezentoval a verejnosti sa poskytlo 18 mesiacov na kontrolu, čo zabezpečuje širokú účasť 

verejnosti:  s návrhom plánu druhého cyklu pre rieku Ebro súhlasilo 84 % predstaviteľov 

katalánskeho národného zhromaždenia. Vysvetlila, že v Španielsku je 17 autonómnych 

regiónov, ktoré môžu mať protichodné záujmy medzi sebou navzájom alebo so štátom. Chce 

oceniť úsilie španielskej vlády na schválenie plánov prvého cyklu po trojročnom meškaní 

a to, že druhý cyklus bol urobený včas. Na druhej strane považuje za dôležité vedieť, 

že hodnotených nebolo len 5 % vôd rieky Ebro. Privítala poskytnuté vysvetlenia a požiadala, 

aby sa pokračovalo takýmto spôsobom, aby vo vzťahu k vhodnosti plánov a ich vhodnosti 

vzhľadom na rámcovú smernicu o vode prevládli technické argumenty nad politickými.  

 

Pán Gutiérrez vysvetlil, že Komisia je teraz v Španielsku, pretože sa domnievala, 

že argumenty predkladateľov petície upozorňujú na možné porušenie rámcovej smernice 

o vode a ďalších environmentálnych smerníc EÚ. Uvedomuje si ťažkosti spojené 

s plánovaním hospodárenia s vodami v Španielsku. Pán Gutiérrez zdôraznil, že vláda musí 
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prihliadať na 20 % nesúhlas s plánmi. Poukazuje na skutočnosť, že regionálna štátna správa 

v oblasti Kastília-La Mancha spolu s primátormi postihnutých miest a poľnohospodárskymi 

organizáciami vyjadrili jednomyseľné želanie odvolať sa proti novému plánu pre povodie 

rieky Tajo. Domnieva sa, že Španielsko potrebuje vyváženú politiku vodného hospodárstva. 

Pripomenul, že existujú technické, ale aj politické rozhodnutia. V tejto súvislosti uviedol, 

že platforma na ochranu riek Tajo a Alberche predložila vo vzťahu k plánu druhého cyklu pre 

rieku Tajo tieto požiadavky: je neúmerné prepraviť až 400 hm3, 15 % rezervy zadržiavanej 

v priehradách; v Talavere sa požaduje prietok 20 m3/s namiesto súčasných 10 m3/s a v rieke 

Jarama sa musí zlepšiť čistenie jej vôd. Pán Gutiérrez vyslovil záver, že v pláne druhého 

cyklu pre povodie sú dobré veci, domnieva sa však, že je potrebná lepšia rovnováha. 

 

Pani Eviová žiada informácie o delte. Pripomenula, že EÚ nesplní ciele v oblasti biodiverzity 

do roku 2020, a opýtala sa, či orgány robia všetko potrebné na ochranu biodiverzity a siete 

Natura 2000. Na druhej strane a vo vzťahu k registru vody sa opýtala, či sa vláda snaží 

vykonávať opatrenia na pozitívnu diskrimináciu v prospech tých, ktorí odoberajú menej vody, 

a na odradenie tých, ktorí odoberajú viac. 

 

Pán Csáky ocenil odpovede a vysvetlenia a pripomenul, že diskusia bola veľmi užitočná 

pre obe strany. Každému poďakoval za najnovšie poskytnuté informácie, uznal zložitosť 

vodného hospodárstva v Španielsku a úsilie vlády na zlepšenie plánovania hospodárenia 

s vodami. Uviedol, že na strane orgánov vládne v tejto veci odhodlanie, a na záver odporučil 

zdržanlivosť a energiu do budúcnosti. 

 

Návšteva povodia rieky Tajo v meste Talavera de la Reina, ktorá sa uskutočnila 

10. februára 

 

Delegácia navštívila 10. februára s predkladateľmi petície lokality v Talavere (petícia 

č. 0834/2012). Delegácia navštívila univerzitu v Talavere, kde sa uskutočnil okrúhly stôl 

s predkladateľmi petície a vedcami. 

 

 • Pán Miguel Angel Sanchez (predkladateľ petície, platforma Tajo Talavera) vysvetlil, 

že v prípade druhého cyklu plánu hospodárenia s vodami rieky Tajo bolo začlenených 

len málo odporúčaní Európskej komisie na zlepšenie plánu prvého cyklu (metódy hodnotenia, 

primerané odôvodnenie výnimiek z dodržiavania environmentálnych cieľov, zohľadnenie 

ekologických tokov, ciele pre chránené oblasti životného prostredia, pokrytie nákladov). 

Druhý cyklus pre rieku Tajo je vlastne kópiou prvého s drobnými úpravami, pričom 

vzhľadom na obrovské oneskorenie prijatia prvého plánu (2014 namiesto 2009) sa oba plány 

takmer prekrývajú v čase a v novom pláne na rok 2016 sa nevykonali žiadne zlepšenia. 

Napríklad v prípade ekologických tokov sa plán druhého cyklu doslovne odvoláva na obsah 

predchádzajúceho plánu. V pláne hospodárenia s vodami rieky Tajo na rok 2016, ktorý bol 

prijatý v januári, sa dosiahnutie environmentálnych cieľov podriaďuje vnútornému 

a vonkajšiemu dopytu po vode v povodí rieky Tajo. Pán Sanchez zároveň pripomenul, 

že na sťažnosti na tzv. memorandum zatiaľ nedostali odpoveď. 

 

• Dr. Domingo Baeza (Autonómna univerzita v Madride) uviedol, že v posúdení stavu 

vodných útvarov v povodí rieky Tajo medzi priehradou Bolarque a mestom Talavera de la 

Reina (hlavný predmet petície) boli tieto vodné útvary klasifikované ako vody v zlom 

ekologickom stave. Ministerstvo malo stanoviť opatrenia na zlepšenie tejto situácie. To sa 

nestalo, orgány preto nedodržali povinnosti vyplývajúce z rámcovej smernice o vode. 
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V prípade ekologických tokov, zákonnej požiadavky španielskych právnych predpisov 

a kľúčového opatrenia na zlepšenie stavu vodných útvarov na rieke Tajo, sa v novom pláne 

(2015 – 2021), ktorý bol schválený v januári 2016, navyše opakujú navrhované minimálne 

toky, ktoré boli zahrnuté v predchádzajúcom pláne (2009 – 2015). Koncepcia minimálnych 

tokov (rovnakých po celý rok) nemá žiadny vedecký ani právny základ a nie je vhodná 

na dosiahnutie cieľa zabezpečenia dobrého ekologického stavu rieky. Stabilný minimálny tok, 

ktorý sa počas roka nemení, nie je z vedeckého pohľadu primeranou formou. Potrebný je 

režim ekologického toku, ktorý kopíruje prirodzenú premenlivosť toku rieky a umožňuje 

obnovenie biologických a ekologických funkcií vodných tokov: migráciu rýb, obnovu 

pobrežnej vegetácie, pravidelné zaplavovanie riečnych brehov. To si vyžaduje minimálny 

prietok v suchších a horúcejších letných mesiacoch, ale výdatnejšie toky po zvyšok roka, 

napodobňujúc prirodzenú a premenlivú hydrografiu rieky. V pláne manažmentu rieky Tajo sa 

nenavrhuje režim ekologického toku. Skutočnosť, že priemerný prietok v Talavere niekedy 

presahuje 20 m3/s, nie je prijateľným opatrením, predstavuje priemerný prietok 

a nezohľadňuje potrebnú variabilitu tokov počas roka, ktorá je potrebná na plnenie 

biologických a ekologických požiadaviek primeraného riečneho ekosystému. 

 

• Dr. José María Bodoque del Pozo (výskumná skupina pre rieku Tajo, univerzita 

Kastília-La Mancha) vysvetlil, že rieka Tajo nie je z hydromorfologického pohľadu funkčnou 

riekou, čo znamená, že vodný tok zostáva počas 365 dní v roku prakticky rovnaký. Táto 

skutočnosť má významné dôsledky z hľadiska životného prostredia. Neexistencia záplav 

spôsobila závažné narušenie riečnych biotopov a starobylý pobrežný les bol nahradený 

poľnohospodárskymi plodinami. Riečny ekosystém v dôsledku toho utrpel rozsiahle škody 

vzhľadom na výrazne obmedzené dopĺňanie organickej hmoty v riečnom koryte, ktorá je 

hlavným zdrojom energie potravinového reťazca. Absencia hydromorfologickej funkcie rieky 

znemožňuje dosiahnuť dobrý ekologický stav podľa ustanovení rámcovej smernice o vode. 

 

• David Howell (zodpovedný za politiku životného prostredia v organizácii SEO) 

a Nicolás López-Jiménez (vedúci oddelenia ochrany ohrozených druhov, organizácia 

SEO/BirdLife) vysvetlili, že súčasné hospodárenie s vodami v povodí rieky Tajo, najmä 

v centrálnej osi ovplyvnenej prepravou vody medzi riekami Tajo a Segura, spôsobuje závažné 

poškodenie ekosystémov, keďže väčšina druhov rýb vymizla. V oblasti prestali hniezdiť aj 

viaceré druhy vtákov žijúce v chránených vtáčích územiach, keďže sa nedokázali prispôsobiť 

umelým zmenám (regulácia vodného toku). Oblasti hniezdenia vyschli a biotopy trpia 

v rozsiahlou fragmentáciou. Lokality siete Natura 2000 trpia v dôsledku rozsiahlych zmien. 

V pláne manažmentu povodia rieky Tajo sa neprihliadalo na zachovanie režimu ekologického 

vodného toku, ktorý umožňuje existenciu týchto druhov, ani na opatrenia na obnovu riečnych 

brehov a najpostihnutejších oblastí. Nové plány manažmentu povodia sú hrozbou pre biotopy 

a chránené druhy. Samotná regulácia toku má negatívny vplyv na lokality siete Natura 2000. 

Tento vplyv spôsobuje regulácia rieky Tajo a sústavná preprava vody a viditeľný bol 

v lokalitách siete Natura 2000 Carrizales a Sotos de Aranjuez. 

 

• Nuria Hernándezová-Morová (Fundación Nueva Cultura del Agua/Universidad de 

Sevilla) vysvetlila, že preprava vody medzi riekami Tajo a Segura bola politickou prioritou 

rôznych národných vlád, a preto bolo zložité racionálne riešiť problémy so zásobovaním 

vodou v povodí rieky Segura. Dnes je však jasné, že ak sa majú dodržať právne predpisy EÚ, 

najmä smernice o sieti Natura 2000 a rámcová smernica o vode, preprava nemôže pokračovať 

týmto spôsobom, a to vzhľadom na súčasné predpovede scenárov zmeny klímy. Od 80. rokov 

20. storočia už došlo v hornom toku rieky Tajo k 48 % poklesu dostupných vodných zdrojov. 
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Preprava vody bola naplánovaná na základe odhadov, ktoré už nie sú pravdivé. A podľa 

predpovedí budú dostupné vodné zdroje v hornom toku rieky Tajo ďalej klesať. 

Environmentálne podmienky na rieke Tajo po prúde od miesta prepravy a najmä v lokalitách 

siete Natura 2000 sú navyše žalostné vzhľadom na nedostatočné ekologické toky v rieke Tajo. 

Na pokračovanie prepravy nie je dosť vody. Viac ako 80 % vodných zdrojov v povodí rieky 

Segura sa využíva na zavlažovanie. V povodí rieky Segura je preto zjavne dostatok vody 

na pokrytie domácich potrieb dodávky vody. Okrem toho neexistuje žiadna kontrola využitia 

podzemných vôd v povodí. Za prepravenú vodu sa musí platiť plná cena a nie súčasné vysoko 

dotované sadzby. Dnes je cena pre zavlažovače na rieke Segura využívajúce prepravenú vodu 

0,09 EUR/m3, čo je v reálnych nákladoch o 40 % menej ako keď sa v roku 1981 preprava 

začala a o 50 % menej ako cena, ktorá sa platila za vodu na trhoch s vodou prepravenou 

medzi povodiami počas sucha v rokoch 2005 – 2008. 

 

Po vystúpeniach vedcov členovia rôznych občianskych organizácií a združení miest 

z pobrežia pri rieke Tajo stručne predstavili sociálno-hospodárske, kultúrne, environmentálne 

a územné dôsledky prepravy vody medzi riekami Tajo a Segura na ich mestá a obce. Predseda 

združenia pobrežných miest Entrepeñas a Buendía hovoril o stratách vyplývajúcich z poklesu 

príjmov z cestovného ruchu, úbytku možností hospodárskeho rozvoja a poklesu počtu 

obyvateľov v dôsledku trvalo nízkej hladiny nádrží (v súčasnosti 13 % kapacity) od začiatku 

fungovania prepravy medzi riekami Tajo a Segura. V diskusii vystúpili aj predstavitelia 

občianskych organizácií: Združenie na ochranu rieky Tajo z mesta Aranjuez, Platforma 

na ochranu rieky Tajo z mesta Toledo, Združenie Priatelia obce Carpio del Tajo a Platforma 

na ochranu rieky Tajo z mesta Talavera, aby predniesli existujúce spoločenské požiadavky 

na obnovu zdravia rieky. Mestá Aranjuez a Toledo sú aj v zozname svetového dedičstva 

UNESCO a rieka Tajo je súčasťou historickej hodnoty týchto miest. 

 

Návšteva sa skončila ukážkou kanoistov (kluby Talavera-Talak a športový klub Aranjuez), 

ktorí poukázali na hĺbku rieky pred mestom Talavera de la Reina, ktorá im umožňuje kráčať 

vedľa kajakov, keďže voda im siaha len po kolená, do výšky 20 cm. 

 

Všeobecné zistenia  

 

Delegácia počas návštevy zistila, že je potrebný plodnejší a dôveryhodnejší dialóg medzi 

predkladateľmi petície a príslušnými verejnými orgánmi. Všeobecne možno povedať, 

že orgány tvrdili, že plány na riadenie hospodárenia s vodami riek Ebro a Tajo sú v súlade 

s rámcovou smernicou o vode, a predkladatelia petície tvrdili opak. Predkladatelia petície 

okrem toho upozornili na možné porušenie smernice o biotopoch a smernice o vtákoch, keďže 

nedostatok a stav vody v oboch riekach má vplyv na rôzne lokality siete Natura 2000. Orgány 

tiež tvrdia, že pri plánoch boli oficiálne dodržané ustanovenia o účasti verejnosti, 

predkladatelia petície sa však sťažujú, že išlo len o kozmetickú účasť.  

 

Po druhé návšteva zvyšuje informovanosť o nedostatku vody vo východnom Španielsku 

z dôvodu zmeny klímy, využívania vody v mestách a intenzívneho zavlažovania, ako aj 

činností v oblasti cestovného ruchu. Na riešenie tohto nedostatku vody boli predložené dve 

hlavné riešenia: preprava vody a odsoľovanie. Poslanci však boli informovaní o existujúcej 

technológii na odsoľovanie dotovanej z finančných prostriedkov EÚ. Mal by sa teda 

preskúmať budúci dopyt po vode, aby nevznikal problém nedostatku, ktorý by ohrozil aj 

súčasné zavlažované plodiny.  
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Po tretie odborníci predložili dôkazy o tom, ako regresia vplýva na prirodzené druhy, akými 

sú vtáky, mäkkýše a slanomilné druhy, a navrhli možné opatrenia na zmiernenie účinkov 

zmeny klímy v delte rieky Ebro. Väčšina povrchovej plochy delty je prírodným parkom 

chráneným smernicou o biotopoch a smernicou o vtákoch, ramsarskou oblasťou 

a biosférickou rezerváciou UNESCO. Rôzne zainteresované strany, akými sú pestovatelia 

ryže, rybári, odborníci na vtáky a ochrancovia životného prostredia, upozornili na tieto 

problémy v delte: regresiu, subsidenciu, eróziu a zasoľovanie pôdy.  

Jednou z hlavných otázok, na ktoré sa predkladatelia petície sťažovali, je nedostatočný 

ekologický tok rieky. Zlá kvalita vody v rieke, ktorá si zachováva rovnakú výšku po celých 

dvanásť mesiacov v roku, má nepriaznivý účinok na biotopy a druhy. Delegácia zaznamenala, 

že v prípade rieky Tajo sa skutočná situácia v teréne, environmentálne podmienky po prúde 

od miesta prepravy a najmä lokality siete Natura 2000 líšia od situácie opísanej 

na predchádzajúcich stretnutiach z dôvodu nedostatočných ekologických tokov. V minulosti 

boli Komisii predložené sťažnosti týkajúce sa údajného porušenia smernice o vtákoch 

a smernice o biotopoch v lokalitách siete Natura 2000, ktoré sa nachádzajú v povodí rieky 

Tajo. Ukázalo sa, že existuje zmätok v pojmoch minimálny tok, zákonný tok a ekologický tok 

(posledný je pojmom, ktorý sa vyžaduje podľa rámcovej smernice o vode). Mimovládne 

organizácie opakovane požadovali uskutočnenie hĺbkovej nezávislej štúdie týkajúcej sa 

výpočtu ekologických tokov. 

 

Zámerom rámcovej smernice o vode je zachovanie dobrého stavu vnútrozemských vodných 

útvarov. Jej transpozíciou sa má zabezpečiť udržateľné využívanie týchto vodných zdrojov 

v súlade s právom Únie a odporúčaniami inštitúcií EÚ, ako aj vzhľadom na verejný záujem. 

 

Delegácia vysvetlila, že členské štáty musia vykonávať a uplatňovať právo Únie a že otázky 

sa najprv musia riešiť na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni prostredníctvom 

dialógu a spolupráce medzi orgánmi a občanmi. 

 

Odporúčania 

 

Výbor pre petície: 

 

1. domnieva sa, že by sa malo prehodnotiť hospodárenie s vodami v Španielsku v súlade 

s požiadavkami rámcovej smernice o vode a plánmi manažmentu povodia; 

2. zdôrazňuje, že najnovšie plány manažmentu povodia stále neriešia všetky nedostatky, 

ktoré identifikovala Komisia v marci 2015 v plánoch prvého cyklu, a že teda stále nie sú 

v súlade s ustanoveniami rámcovej smernice o vode; žiada Komisiu, aby zamietla druhý 

cyklus plánov manažmentu povodia, ktoré predložila španielska vláda; 

3. žiada, aby Komisia informovala o najnovšom vývoji v súvislosti s petíciami č. 0938/2012 

a č. 834/2012 a všetkými neuzavretými sťažnosťami týkajúcimi sa rámcovej smernice 

o vode v súvislosti s riekami Tajo a Ebro; 

4. žiada, aby Komisia pozorne sledovala, ako sa v Španielsku uplatňujú právne predpisy EÚ 

týkajúce sa plánov manažmentu povodia a najmä druhý cyklus plánov v rámci plánu 

manažmentu povodia riek Ebro a Tajo, ktorý španielska vláda predložila v januári 2016; 
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žiada, aby Komisia pozorne sledovala situáciu v delte rieky Ebro a na strednom toku 

rieky Tajo a informácie predložila v nasledujúcej správe o vykonávaní rámcovej smernice 

o vode, plánoch manažmentu povodia, ktorú má Európska komisia (EK) uverejniť v roku 

2017; 

5.  odporúča, aby španielske vnútroštátne orgány účinne spolupracovali s regionálnymi 

orgánmi, mimovládnymi organizáciami a občianskou spoločnosťou a spojili sa s nimi 

v konštruktívnom dialógu pri príprave tretieho cyklu plánu manažmentu povodia 

a skutočne a riadne prihliadali na tvrdenia, ktoré môžu v tomto procese vzniknúť; 

6. zdôrazňuje význam jednotnosti medzi jednotlivými hodnoteniami vplyvu na životné 

prostredie na rôznych častiach rieky a strategickým environmentálnym hodnotením 

plánov manažmentu povodia pre každú rieku;  

7. pripomína, že na základe ustanovení rámcovej smernice o vode by ekologický tok mal 

byť dostatočný aj na dosiahnutie priaznivého stavu ochrany prirodzených biotopov a 

druhov lokalít siete Natura 2000, ktoré závisia od stavu vody; zdôrazňuje, že ekologický 

tok sa netýka iba množstva vody, ale aj dobrého chemického zloženia vnútorných vôd, 

najmä v takých významných riekach, ako je Ebro a Tajo, ktoré sú zdrojom významnej 

biologickej diverzity, čo potvrdzujú mnohé rôzne chránené oblasti sústavy Natura 2000 

pozdĺž oboch riek; 

8. poukazuje na to, že nízke úrovne stanovené pre minimálny tok v pláne manažmentu 

povodia rieky Tajo v mestách Almoguera, Aranjuez, Toledo a Talavera de la Reina 

spoločne s neexistujúcim sezónnym kolísaním toku prispievajú k vážnej zmene režimov 

vodného toku v priliehajúcich lokalitách sústavy Natura 2000; nazdáva sa, že týmto 

vzniká trvalá zmena biotopov pre druhy rýb a iné druhy v rámci lokalít s európskym 

významom, čo má vážny vplyv na ich zachovanie a neprispieva k ich obnove; 

9. odporúča vykonanie aktualizovanej nezávislej a hĺbkovej štúdie o potrebách chránených 

oblastí, pokiaľ ide o kvalitu vody a ekologické toky, v súlade s environmentálnymi 

cieľmi stanovenými v rámcovej smernici o vode a požiadavkami smernice o biotopoch a 

smernice o vtákoch. Štúdia poskytne údaje na preskúmanie ďalšieho cyklu plánov 

manažmentu povodia a pomôže stanoviť ekologické toky potrebné v delte rieky Ebro 

a na strednom toku rieky Tajo. Bude podporená z európskych prostriedkov s účasťou 

všetkých dotknutých zainteresovaných strán vrátane predstaviteľov regionálnych 

orgánov, predkladateľov petície a združení občianskej spoločnosti; 

10. odporúča, aby španielske orgány preskúmali ďalšie možnosti v súlade s odporúčaniami 

Európskej komisie v rámci programov opatrení plánov manažmentu povodia a s nimi 

spojených investícií s cieľom dosiahnuť environmentálne ciele a existujúce nevyhnutné 

požiadavky týkajúce sa vody, akou je pitná voda, čo umožní primeraný režim 

záplavového toku; 

11. odporúča, aby španielske orgány na dosiahnutie environmentálnych cieľov stanovených 

v pláne manažmentu povodia rieky Tajo preskúmali ekologické riečne toky navrhované 

pre rieku Tajo v druhom cykle plánu manažmentu povodia rieky Tajo; odporúča, aby boli 

ekologické toky v súlade so zákonnými ustanoveniami španielskeho zákona o vodách, 

usmerneniami Európskej komisie pre ekologické toky a rámcovou smernicou o vode 

dostatočné na dosiahnutie cieľa dobrého stavu v rieke, aby sa umožnilo dostatočné 
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riedenie vyčistenej odpadovej vody; ekologický tok by mal byť dostatočný aj 

na dosiahnutie priaznivého stavu ochrany prirodzených biotopov a druhov lokalít siete 

Natura 2000, ktoré závisia od stavu vody; 

12. naliehavo žiada španielske orgány, aby začlenili dostupné vodné zdroje do rámca 

súčasného plánu manažmentu povodia, a to vrátane nekonvenčných zdrojov, najmä vody 

z odsoľovacích zariadení financovaných zo zdrojov EÚ, s cieľom posilniť bezpečnosť 

dodávok vody na úrovni povodia;  

13. odporúča, aby španielske orgány posúdili primeranosť súčasných nástrojov na vrátenie 

nákladov a ich jednotnosť v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v rámcovej smernici 

o vode a v pláne manažmentu povodia;  náležitý systém určovania cien vody ďalej uľahčí 

účinnú ochranu životného prostredia. 


