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Obiectiv 

 

Obiectivul vizitei de informare în Spania a fost întâlnirea la fața locului cu petiționarii care au 

adresat petițiile nr. 0938/2012 și 834/2012 și stabilirea unui dialog cu autoritățile naționale în 

vederea unei înțelegeri mai profunde a diferitelor aspecte ale pretinselor încălcări ale 

legislației UE, în special ale Directivei-cadru privind apa (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), în bazinele hidrografice ale fluviilor Ebru și Tajo.  

 

Vizita în delta fluviului Ebru din 8 februarie 

 

La 8 februarie, delegația a ajuns la Mirador Mijorn, în Tarragona, pentru a se întâlni cu 

petiționarii din cadrul asociației „Plataforma en Defensa del Ebre” (petiția nr. 0938-12) și a 

vizita delta fluviului Ebru.  

 

După o scurtă prezentare introductivă a situației în care se află delta și a modului în care 

regresia afectează speciile naturale cum ar fi păsările și moluștele, dar și depozitele de sare, 

realizată de Carles Martin și Albert Rovira (oameni de știință ai IRTA) și Toni Munne 

(Agencia Catalana del Aigua) din Mirador, delegația s-a deplasat la locul numit 

L’Encanyisada, unde a avut loc masa rotundă cu petiționarii. 

 

În Mirador experții au explicat că pentru această zonă, aflată în mare parte în aria protejată 

prin rețeaua Natura 2000, a fost atribuit de către Comisia Europeană proiectul Life+ Delta 

Lagoon pentru reabilitarea habitatului și administrarea celor două lagune de coastă din delta 

fluviului Ebru, L'Alfacada și La Tancada, care s-a desfășurat între 2010 și sfârșitul anului 

2014, și care a primit 1,5 milioane de euro din fondurile UE pentru conservarea ecosistemelor 

cu o biodiversitate bogată, amenințate în prezent, mai ales în cazul în care se va aplica cel de-

al doilea ciclu al planului de management al bazinului hidrografic al fluviului Ebru. 

 

Vizita la proiectul-pilot privind măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la 

acestea în zona deltei fluviului Ebru nu a avut loc din cauza lipsei de timp.  

 

Matilde Font, petiționara din cadrul „Plataforma en Defensa de l’Ebre PDE”, a explicat faptul 

că petiția nr. 0938/2012 a fost înaintată Parlamentului European în iulie 2012, deoarece, la 

momentul respectiv, guvernul spaniol a publicat proiectul pentru primul plan de management 

al bazinului hidrografic (RBMP) al fluviului Ebru 2010-2015. Acest plan ar fi trebuit să fie 

aprobat în 2009 și a fost înlocuit cu cel de al doilea ciclu de planificare 2015-2021. Petiția a 

fost dezbătută de trei ori în cadrul Parlamentului European și este încă deschisă.  

 

În opinia petiționarei, acuzațiile rămân valabile pentru cel de al doilea ciclu și „noul” plan. 

Noul plan de management al bazinului hidrografic (RBMP) al fluviului Ebru prezentat de 

guvern în ianuarie 2016 nu conține nicio modificare semnificativă în raport cu planul anterior, 

în special în ceea ce privește părțile referitoare la impactul planului asupra deltei fluviului 

Ebru.   

Petiționara afirmă că, în Raportul privind punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa, 

planurile de management al bazinelor hidrografice publicate în martie 2015 de către Comisia 

Europeană (CE), în ceea ce privește planurile de gestionare hidrologică ale statului spaniol, 

inclusiv planul de management al bazinului hidrografic al fluviului Ebru, a fost făcut un 
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număr foarte important de recomandări care nu au fost luate în considerare de către guvernul 

spaniol în acest al doilea ciclu. Prin urmare, noul plan nu garantează obiectivele stabilite de 

CE, nici starea ecologică bună a corpurilor de apă în conformitate cu Directiva-cadru privind 

apa (DCA). 

 

În opinia lui David Howelle de la SEO Bird Life, delta fluviului Ebru este un mediu natural 

de o importanță strategică pentru fluxurile migratoare ale păsărilor între Africa și Europa. Cea 

mai mare parte a suprafeței deltei este parc natural (protejat de Directivele privind habitatele 

și păsările), arie RAMSAR și rezervație a biosferei declarată de UNESCO. Noul plan de 

management al bazinului hidrografic al fluviului Ebru 2015-2021 nu garantează conservarea 

speciilor naturale din delta fluviului Ebru. El consideră că acest al doilea ciclu (2015-2021) nu 

a ameliorat situația.  

 

În opinia doamnei Susanna Abella de la PDE, planul de management al bazinului hidrografic 

recent aprobat a fost conceput în baza unor criterii de atribuire a drepturilor de utilizare a apei 

care nu sunt în conformitate cu standardele de mediu ale DCA. Aproximativ 85 % din bugetul 

alocat pentru punerea în aplicare a planului privește măsuri și proiecte legate de satisfacerea 

cererii de apă, în principal privind construirea unor mari infrastructuri pentru apă, diguri și 

canale de irigație. Majoritatea acestor măsuri ar conduce la o deteriorare a corpurilor de apă. 

Planul de management al bazinului hidrografic al fluviului Ebru prevede o creștere masivă a 

consumului de apă și, prin urmare, o reducere a cursurilor de apă. Suprafața irigată în prezent 

a bazinului (965 000 de hectare) va crește, ajungând la un total de 1 410 000 de hectare (o 

creștere de 46 %). În fapt, planul de management al bazinului hidrografic include 56 de lucrări 

de reglare (baraje și proiecte similare), care permit depozitarea a mai mult de 2 000 hm3/an, 

pe lângă actuala capacitate totală de 7 580 hm3. 

 

În opinia lui Carles Ibañez din partea IRTA, debitul natural mediu al fluviului Ebru este 

estimat la aproximativ 13 900 hm3/an. Cererile de utilizare a apei, la care se adaugă crearea 

ipotetică de 1 410 000 de hectare de terenuri agricole irigate în bazinul hidrografic, sunt 

estimate la 10 700 hm3/an (aproximativ 77 % din debitul natural mediu al fluviului Ebru). 

Dezvoltarea acestor noi proiecte de irigații ar spori stresul hidric, afectând unele zone umede 

protejate, în special delta fluviului Ebru, gura de vărsare și ecosistemele marine ale râului 

Ebru. 

 

Potrivit dlui Ibañez, noul plan de management al bazinului hidrografic al fluviului Ebru 

stabilește debitele ecologice la 3 010 hm3/an (reprezentând 21 % din debitul său natural 

estimat), în vederea protejării deltei fluviului Ebru. Cu toate acestea, petiționarul și experții 

consideră că aceste cifre sunt total insuficiente. Cifra furnizată de autorități pentru acest regim 

de debit ecologic pentru ultima porțiune a fluviului se referă la debitul rămas după ce toate 

necesitățile actuale și viitoare ale fluviului Ebru au fost acoperite. Noul plan de management 

al bazinului hidrografic nu prezintă nicio dovadă cu privire la faptul că debitul ecologic 

prevăzut nu ar deteriora ecosistemele acvatice din delta fluviului Ebru. Trebuie aplicat 

principiul precauției pentru a stabili un regim de debit care să garanteze păstrarea acestei zone 

naturale mediteraneene strategice. Porțiunea finală (cursul inferior al fluviului Ebru) este un 

estuar care necesită un regim de debit ecologic adecvat. Acest lucru nu se regăsește în 

calculele noului plan de management al bazinului hidrografic. De exemplu, regimul de debit 

pentru acest sector al fluviului ar trebui să ia în considerare riscurile legate de tendințele de 

intruziune salină în apele subterane. Intruziunea salină pe termen lung ar modifica gradul de 

adecvare al habitatului pentru speciile autohtone cu un grad scăzut de toleranță la salinitate și 
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ar crește frecvența și intensitatea proliferării algelor. Acest lucru ar produce efecte negative 

grave asupra corpurilor de apă ale cursului inferior al fluviului Ebru. În plus, dinamica 

debitului fluviului Ebru are efecte semnificative asupra ecosistemelor marine din apropierea 

țărmului. Prin urmare, regimul de debit ecologic ar trebui să ia în considerare contribuția 

apelor continentale la productivitatea acestor ecosisteme marine. În plus, actualul regim de 

debit nu stabilește un regim adecvat al debitului la inundații, care este esențial pentru a 

permite mobilizarea sedimentelor reținute în prezent de baraje în amonte. 

 

Dl Ibañez a explicat că evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă este un element esențial 

al Directivei-cadru privind apa, care permite autorităților să plece de la un diagnostic specific 

și să stabilească obiective specifice pentru a atinge o stare ecologică bună. Petiționarii au 

afirmat că planul de management al bazinului hidrografic al fluviului Ebru are lacune în ceea 

ce privește evaluarea stării corpurilor de apă. În alte părți ale bazinului hidrografic nu au fost 

stabilite condițiile de referință, iar planul nu include nicio metodă adecvată pentru evaluarea 

stării ecologice a deltei fluviului Ebru în vederea îndeplinirii standardelor de calitate impuse 

de UE. Fără o definire clară a stării ecologice actuale a corpurilor de apă, nu va fi posibil să se 

evalueze impactul măsurilor planificate. Informațiile transmise de către autoritățile 

responsabile cu fluviul Ebru și ministerele spaniole competente furnizează, în opinia 

petiționarului, o imagine înșelătoare a stării ecologice actuale a bazinului fluviului. Aceste 

autorități susțin chiar că aproximativ 70 % din corpurile de apă ale bazinului hidrografic sunt 

într-o stare ecologică bună, stabilind ca obiectiv de mediu atingerea unui procent de 75 %. 

Această analiză supraestimează cu mult situația, dat fiind faptul că 35 % din corpurile de apă 

nu sunt nici măcar incluse în evaluare. Potrivit petiționarului, un procent mai exact în ceea ce 

privește corpurile de apă cu o stare ecologică bună ar fi 42 %. În cele din urmă, în planul de 

management al bazinului hidrografic nu sunt incluse controale suplimentare pentru zonele din 

cadrul Natura 2000. Din punct de vedere ecologic, delta fluviului Ebru este importantă pentru 

enorma diversitate de habitate și specii ale florei și faunei sălbatice ce se regăsesc pe o 

suprafață relativ mică (330 km2), precum și pentru rolul său strategic în migrațiile nord-sud 

ale păsărilor. Este, de asemenea, importantă pentru fauna ornitologică și flora halofilă. Multe 

dintre habitatele și speciile din deltă se regăsesc în număr limitat în Europa și zona 

mediteraneeană, ceea ce subliniază importanța conservării lor pentru menținerea 

biodiversității. Cele mai multe dintre aceste habitate și specii sunt extrem de dependente de 

apa și sedimentele pe care fluviul Ebru le aduce în deltă. 

 

Dl Ibañez a concluzionat afirmând că planul de management al bazinului hidrografic al 

fluviului Ebru nu evaluează impactul asupra mediului în zonele de mare valoare ecologică sau 

asupra speciilor care trăiesc acolo: efectele cauzate de o creștere cu 445 000 de hectare a 

terenurilor irigate din amonte (cu poluarea aferentă din îngrășăminte și alte produse chimice) 

și de scăderea cantității de sedimente care ajung în deltă, deoarece sunt reținute de barajele 

din amonte. În prezent, numai o mică parte din sedimente ajunge în deltă. De la construirea 

unor rezervoare imense și extinderea terenurilor irigate în anii 1960, delta a pierdut o parte 

importantă din suprafață (din cauza surpării și regresiei terenurilor), în special zone de coastă 

din cadrul rețelei Natura 2000, ceea ce a avut drept consecință pierderea de habitate și specii 

de animale. În prezent, ritmul de regresie este de 10 metri pe an. Reducerea debitului 

fluviului, a substanțelor nutritive și a sedimentelor ar reduce productivitatea biologică a deltei 

fluviului Ebru și a zonelor de coastă din apropiere. Scăderea aportului de apă dulce ar duce la 

schimbări în ecosistemele vegetale ale deltei și în regimurile de inundabilitate, iar speciile de 

păsări depind de acești factori pentru a supraviețui. Lipsa de sedimente, la care se adaugă 

creșterea nivelului mării, va duce la pierderea unor zone importante de cuibărit. 
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Potrivit pescarilor Joan Balague și Ramon Carles, influența fluviului Ebru asupra pescuitului 

a fost evidentă, de exemplu în capturile de hamsii în zona Tarragona — fiecare metru cub de 

apă pe care fluviul Ebru îl varsă pe secundă în mare este echivalent cu 200 de kg de hamsii în 

capturile din anul următor. Este evident că păstrarea în stare bună a marilor râuri cu vărsare în 

Marea Mediterană este de importanță vitală pentru aportul de substanțe nutritive în apa mării 

și esențială pentru lanțul trofic mediteraneean. Apa dulce din fluviu „fertilizează” apa mării 

din zonă grație substanțelor nutritive pe care le furnizează și produce o interfață extrem de 

productivă de apă sărată/apă dulce. Fitoplanctonul reprezintă baza lanțului trofic al 

ecosistemelor acvatice. Numeroase studii arată că există o relație clară între capturile de pește 

și alte fructe de mare/crustacee (sardine, hamsii, homari, creveți și moluște) și aportul adus de 

fluviul Ebru. Debitul propus în planul de management al bazinului hidrografic, pe lângă faptul 

că reprezintă o reducere drastică, ignoră, de asemenea, și ciclurile de debit naturale. 

 

În anul 2011/2012 s-a înregistrat cel mai mic nivel de debit al fluviului Ebru: 4 000 hm3/an. 

Producția de midii a scăzut la 2 500 de tone/an și calitatea sa medie a scăzut la 180 g/kg. 

În anul următor (2013/2014 - începutul ciclului umed), debitul a fost de peste 16 000 hm3/an, 

iar producția de midii a crescut la peste 4 000 de tone/an și calitatea a crescut la 240 g. 

Pentru a concluziona, apa din râuri nu se irosește în mare. Ea generează productivitate a 

ecosistemelor marine în mod natural. 

 

Potrivit producătorului de orez Jordi Prat, orezăriile din delta fluviului Ebru reprezintă singura 

cultură posibilă în cea mai mare parte a deltei. Având în vedere salinitatea naturală a solului 

cauzată de apa de mare, este necesară inundarea câmpurilor cu apă proaspătă pentru a se 

păstra salinitatea sub control. Câmpurile sunt inundate primăvara, tot atunci fiind plantat și 

orezul. Culturile sunt recoltate șase luni mai târziu.  

După recoltare, solul câmpurilor de orez este răsturnat și inundat, ele devenind un refugiu 

strategic pentru păsări. Câmpurile de orez adăpostesc și hrănesc o gamă largă de specii de 

păsări. Prin urmare, acest tip de cultură este esențial pentru păstrarea importanței ornitologice 

a acestei zone. 

Câmpurile de orez acționează, de asemenea, ca un ecosistem acvatic cu o mare diversitate 

biologică.  

Delta are o rețea de irigații. Aceasta distribuie apa (provenind din fluviul Ebru) peste tot în 

deltă și transportă o cantitate mică de sedimente pe toată suprafața deltei. Este singura 

modalitate prin care aceste sedimente pot ajunge în câmpurile din deltă pentru a reduce 

efectele surpării și regresiei terenurilor. Reducerile debitului fluviului și construirea de noi 

rezervoare vor duce la scăderea drastică a cantității de apă care ajunge pe suprafața deltei și, 

astfel, salinitatea deltei va crește. Din cauza stopării fluxului de sedimente ce ajung în deltă, 

ritmul natural de scufundare al acesteia se va accelera. 

  

După masa rotundă, deputații în Parlamentul European Tatjana Ždanoka, Bodil Valero, 

Kostadinka Kuneva, Rosa Estaràs Ferragut, Javi Lopez, Ernest Urtasun și Pál Csáky au luat 

cuvântul pentru întrebări/răspunsuri. 
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Madrid - 9 februarie - Reuniune cu autoritățile din cadrul Ministerului Agriculturii, 

Alimentației și Mediului Înconjurător, Confederația hidrografică a fluviului Tajo 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Confederacion hydrografica 

del Tajo), Confederația hidrografică a fluviului Ebru (Confederacion hydrografica del 

Ebro) și DGA (Direcția generală pentru Apă)  

 

Dl Csaky, șeful delegației, a mulțumit și a subliniat spiritul constructiv al vizitei și dorința sa 

de a înțelege mai bine aspectele legate de gospodărirea apei în Spania, reamintind că cele 

două petiții privind fluviile Ebru și Tajo au fost înaintate Comisiei pentru petiții. El a explicat, 

de asemenea, că rezultatul acestor discuții și vizitele efectuate în ziua precedentă (în delta 

fluviului Ebru) și în ziua următoare (în bazinul hidrografic al fluviului Tajo) vor ajuta 

delegația să facă recomandările adecvate.  

 

Dna Liana Ardiles, șefa Direcției generale pentru Apă, a făcut o scurtă prezentare privind 

planificarea hidrologică în Spania, evidențiind următoarele aspecte generale: 

- Primul ciclu de planificare a fost înlocuit, în mare parte, de al doilea ciclu; planurile includ 

un număr important de îmbunătățiri. Al doilea plan a fost aprobat de guvernul spaniol în 

ianuarie 2016. Planul subliniază îmbunătățirile celui de al doilea ciclu: planurile au fost 

adaptate pentru a respecta cerințele DCA și au fost incluse toate recomandările Comisiei 

Europene. Ea a explicat că ciclul de planificare este îmbunătățit continuu. 

- Deputata a subliniat particularitățile gospodăririi apei în Spania, țară afectată de evenimente 

extreme de secetă și inundații, și modul în care apa afectează dezvoltarea economică în 

Spania, apa fiind un factor determinant în clima mediteraneeană. În opinia sa, în alte planuri 

ale UE, acest echilibru între atenția acordată nevoilor și obiectivele de mediu nu se realizează, 

deoarece nu există problema penuriei de apă sau a accesului neregulat la aceasta, așa cum 

există în Spania. 

- Deputata a explicat că, în ultimii ani, autoritățile au realizat procesele privind planurile 

pentru primul și al doilea ciclu cu o participare foarte ridicată a utilizatorilor, cu o 

disponibilitate a informațiilor publice pentru mai mult de 18 luni și cu reprezentare din partea 

tuturor părților interesate. Toate planurile privind apa, inclusiv cele pentru fluviile Ebru și 

Tajo, au obținut un sprijin de 80 % la nivelul tuturor regiunilor și utilizatorilor. Toți 

utilizatorii au votat în favoarea planurilor. 

- Ea a recunoscut că au existat probleme judiciare și litigii în fața instanțelor, dar a clarificat 

faptul că, din cele 40 de cazuri deschise în legătură cu planul pentru primul ciclu, 20 au fost 

soluționate în favoarea administrației naționale (și, în special, a citat hotărârea recentă a Curții 

Supreme privind primul ciclu pentru fluviul Ebru, care sprijină planul de administrare și, în 

special, stabilirea unor debite ecologice). 

 

Dl Victor Arqued, director general adjunct pentru Planificarea hidrologică și utilizarea 

durabilă a apei, a luat cuvântul și a punctat următoarele: 

- Planurile hidrologice au fost concepute în Spania înainte de DCA și aveau obiective diferite. 

Ele au fost concepute pentru acoperirea nevoilor socioeconomice și pentru alocarea apei 

(având în vedere că în Spania există mari inegalități în ceea ce privește resursele de apă). 

DCA a modificat modul în care este abordată gospodărirea apei în Spania, după publicarea sa 

autoritățile hotărând să combine abordările (necesarul de apă cu protecția mediului). 

- Planurile pentru primul ciclu au fost nevoite să depășească obstacole importante în ceea ce 

privește pregătirea și procesarea, din cauza dificultăților asociate distribuției apei (care este o 

resursă foarte redusă în Spania). Planurile pentru al doilea ciclu au încercat să corecteze 

problemele identificate în primul ciclu. Autoritățile au colaborat în acest scop cu UE și aceste 
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planuri respectă în mod clar cerințele UE. Este vorba despre un proces continuu de ameliorare 

și multe dintre recomandări vor duce, de asemenea, la îmbunătățiri în cel de al treilea ciclu. 

- Aspecte specifice ale îmbunătățirilor din cel de al doilea ciclu (aprobate la timp): 

 aproape 3 000 de corpuri de apă (din 4 000) au atins debite ecologice; 

 o mai bună caracterizare a corpurilor de apă, mai ales în delta fluviului Ebru; 

 luarea în considerare a cerințelor rețelei Natura 2000, în special în ceea ce privește 

fluviile Tajo și Ebru; 

 progrese importante în ceea ce privește definirea debitelor ecologice și programe de 

monitorizare sporită; 

 reducerea numărului de mase de apă în stare necunoscută și noi norme deja în vigoare 

pentru evaluarea stării corpurilor de apă. 

 

Dl Raimundo Lafuente, președintele Confederației hidrografice a fluviului Ebru, a luat 

cuvântul și a făcut următoarele observații: 

- Bazinul hidrografic al fluviului Ebru este cel mai mare din peninsulă. 

- Planul de management al bazinului hidrografic al fluviului Ebru a fost stabilit în 

conformitate cu normele spaniole și europene (cum ar fi Directiva privind habitatele și 

Directiva privind evaluarea strategică de mediu). 

- Acest plan a fost elaborat în urma unui amplu proces de consultare publică, prin care s-a 

urmărit integrarea tuturor punctelor sensibile într-un cadru care să respecte legislația în 

vigoare. S-au înregistrat progrese în ceea ce privește recuperarea costurilor, evaluarea maselor 

de apă și controlul debitului ecologic. 

- Planificarea hidrologică și gospodărirea apei în bazinul hidrografic al fluviului Ebru au 

aplicat principiile unei gestiuni integrate a apei în zona de district hidrografic, cu promovarea 

spiritului de cooperare între părțile interesate. 

- Vorbitorul a subliniat că s-au depus eforturi importante în ceea ce privește studierea și 

cercetarea debitelor ecologice din delta fluviului Ebru. Debitul ecologic la gura de vărsare a 

fluviului Ebru, așa cum este definit în planul hidrologic, este proporțional mult mai mare 

decât debitele ecologice ale râurilor din bazinul hidrografic al fluviului Ebru, decât cele 

stabilite la gurile de vărsare ale altor râuri spaniole sau ale altor râuri în regiuni semiaride de 

la nivel mondial. Acest aspect pune în evidență cu claritate eforturile depuse în bazinul râului 

Ebru pentru protecția mediului. 

- Debitul ecologic adoptat respectă reglementările spaniole privind metodologia de calcul. 

Evaluarea efectelor acestor debite ne permite să tragem concluzia că debitele ecologice sunt 

fezabile și că cea mai mare problemă a deltei fluviului Ebru în viitor va fi creșterea nivelului 

mării cauzată de schimbările climatice 

. - Dl Lafuente a afirmat că calitatea tehnică a lucrărilor pentru planul hidrologic în vederea 

determinării debitelor ecologice în delta fluviului Ebru a fost aprobată prin hotărârea 

pronunțată de Curtea Supremă din Spania (STS 5035/2015 din 20 noiembrie). 

 

Dl Miguel Antolin, președintele Confederației hidrografice a fluviului Tajo, a luat cuvântul și 

a făcut următoarele observații: 

- Tajo este cel mai lung râu din peninsulă: în același timp, are și bazinul hidrografic cu cele 

mai mici și neregulate aporturi de apă. Bazinul său hidrografic are cea mai mare capacitate de 

reglare (11 500 hm3) și peste 20 % din populația urbană a Spaniei. Apa este utilizată în 

proporție de 58,9 % în sectorul agricol și 26,5 % pentru uz urban. 

- În ceea ce privește starea corpurilor de apă, dl Antolin a remarcat că 58,2 % din masele de 

apă se află deja în condiție bună. S-au înregistrat îmbunătățiri în ceea ce privește starea lor 

ecologică și chimică. Cel de-al doilea ciclu al planului privind apele fluviului Tajo a 
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înregistrat progrese în atingerea obiectivelor de mediu, în special în ceea ce privește calitatea 

apei și includerea unor zone naturale protejate. 

- În ceea ce privește debitele ecologice ale fluviului Tajo, planurile existente au stabilit pentru 

prima dată un debit minim de 10 m3/s. În practică, debitul circulant este mai mare.  

- Dl Antolin a prezentat un program de măsuri cu o investiție planificată de 2,583 miliarde: 

58 % din totalul investiției este destinat reducerii poluării apei, iar 21 % vizează reducerea 

presiunii pentru extracția apei. 

- Acesta a afirmat că autoritățile au depus eforturi considerabile în această legislatură pentru a 

aproba primul ciclu de revizuire și planurile pentru al doilea ciclu, subliniind că planurile sunt 

supuse unui proces de îmbunătățire continuă.  

 

Dl Manuel Menendez, consultant pe probleme de mediu și expert în evaluarea strategică de 

mediu, Direcția generală pentru evaluări de calitate și de mediu și mediu natural, a luat 

cuvântul în continuare. El a explicat procesul de evaluare strategică de mediu, care a urmat 

planurilor hidrologice. Dl Menendez a explicat că planurile hidrologice au drept scop 

îmbunătățiri ecologice; el a precizat că organismul de mediu a acționat în calitate de 

supraveghetor, pentru a se asigura că obiectivele de mediu ale DCA au fost îndeplinite. Acest 

proces a promovat îmbunătățiri semnificative în planurile pentru al doilea ciclu. În acest 

context, el a subliniat că restricțiile de mediu pentru infrastructurile noi sunt conforme cu 

directivele europene și că există coerență între măsurile prevăzute de planurile hidrologice și 

acțiunile prevăzute de alte directive europene. 

 

Dl Csaky a luat cuvântul pentru întrebări: 

 

Dna Pitera a făcut referire la declarațiile petiționarilor, care reclamă faptul că noile planuri 

hidrologice ar putea face inutile investițiile UE pentru protejarea habitatelor din Delta 

fluviului Ebru (programul LIFE), investiții care se ridică la 2 milioane EUR. Dna Pitera a 

solicitat informații mai precise în această privință, în special cu referire la durata perioadei de 

investiție și la costurile totale la care se ridică cheltuielile UE. Ea s-a întrebat și dacă există 

studii privind impactul planurilor hidrologice asupra investițiilor pentru ecosistem. În cazul 

recomandărilor CE pentru cel de-al doilea ciclu, dna Pitera a întrebat dacă autoritățile au făcut 

tot posibilul privind evaluarea corpurilor de apă, dat fiind că petiționarii au reclamat faptul că 

datele existente se bazează pe evaluarea a doar 65 % dintre corpurile de apă. 

 

Dna Valero a afirmat că înțelege problemele din Spania privind gospodărirea apelor, dar 

soluțiile din trecut nu pot face față provocărilor prezente și viitoare. Prin includerea în 

planurile hidrologice a problemei privind folosirea în comun a apei, dna Valero consideră că 

Spania nu acționează în direcția prevăzută de DCA. Ea a explicat că, de exemplu, în cazul 

Canalului Segarra-Garrigas, ar fi trebuit căutate alte soluții pentru a răspunde nevoilor de apă 

ale utilizatorilor, cum ar fi folosirea apei din uzinele de desalinizare sau reducerea consumului 

de apă în scopuri turistice. 

 

Dna Zdanoka a intervenit pentru a sublinia că delegația nu a venit pentru a evalua modul în 

care lucrează Spania, ci pentru a se concentra pe petițiile primite de Comisia pentru petiții în 

legătură cu anumite regiuni. Știe că a avut loc o demonstrație în Delta fluviului Ebru. 

Protestatarii au reclamat că apa nu este distribuită echitabil, iar dna Zdanoka a întrebat care 

sunt prioritățile în ceea ce privește alocarea apei. Dna Zdanoka a sugerat ca comunicarea cu 

Catalonia să fie îmbunătățită, iar cererile cetățenilor săi să fie ascultate. 
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Dna Kuneva a afirmat că noul plan presupune irigarea a 500 000 hc și a întrebat cum va fi 

remediată problema sedimentelor acumulate din cauza digurilor, și care sunt măsurile care au 

fost luate privind siturile afectate din cadrul rețelei Natura 2000. 

 

Dna Estaràs a explicat că petițiile au fost scrise înainte de aprobarea primului plan. A avut loc 

o prezentare a planului, care a permis analizarea situației de către public pe o perioadă de 

peste 18 luni, ceea ce asigură o largă participare a publicului: 84 % dintre reprezentanții ANC 

au fost de acord cu propunerea privind cel de-al doilea ciclu al Planului pentru fluviul Ebru. 

Dna Estaràs a explicat că în Spania există 17 regiuni autonome și că ar putea exista conflicte 

de interese între ele sau cu statul. Ea dorește să recunoască eforturile depuse de Guvernul 

Spaniei privind aprobarea, după o întârziere de 3 ani, a planurilor din primul ciclu, și 

realizarea la timp a celui de-al doilea ciclu. Pe de altă parte, dna Estaràs consideră că este 

important să se cunoască faptul că doar 5 % din masa de apă a fluviului Ebru nu a fost supusă 

evaluării. A salutat explicațiile primite și a cerut să se continue în același mod, ca argumentele 

tehnice să aibă prioritate în fața celor politice în ceea ce privește eficacitatea planurilor și 

conformitatea cu DCA.  

 

Dl Gutiérrez a explicat că Comisia se află acum în Spania pentru că CE consideră că 

argumentele petiționarului au arătat o posibilă încălcare a DCA și a altor directive ale UE 

privind mediul. Este conștient de dificultatea prezentă în Spania privind gospodărirea apei. A 

subliniat că administrația trebuie să țină seama de procentul de 20 % de dezacorduri cu privire 

la planuri. Dl Gutiérrez face referire la faptul că autoritățile regionale din Castilla La Mancha, 

împreună cu primarii orașelor afectate și cu organizațiile agricole, și-au exprimat dorința 

unanimă de a contesta noul plan privind bazinul fluviului Tajo. Consideră că Spania are 

nevoie de o politică echilibrată în domeniul apei. A remarcat faptul că există decizii tehnice, 

dar și politice. În acest context, dl Gutiérrez a precizat că platforma pentru apărarea fluviului 

Tajo și a râului Alberche a susținut următoarele afirmații cu privire la ce de-al doilea ciclu al 

planului Tajo: transferul a 400 hm3, 15 % din rezervele din diguri, este exagerat, în Talavera 

este nevoie de 20 m3, în comparație cu cei 10 m3 din prezent, iar purificarea apelor râului 

Jarama trebuie îmbunătățită. Dl Gutiérrez a concluzionat că există lucruri bune în cel de-al 

doilea ciclu al planurilor privind bazinul, dar consideră că este nevoie de un echilibru mai 

bun. 

 

Dna Evi a solicitat informații referitoare la deltă. A remarcat faptul că UE nu va atinge 

obiectivele pentru 2020 privind biodiversitatea și a întrebat dacă autoritățile fac tot posibilul 

pentru a proteja biodiversitatea și rețeaua Natura 2000. Pe de altă parte, și referitor la registrul 

apelor, a întrebat dacă administrația încearcă să pună în aplicare măsuri de discriminare 

pozitivă în favoarea celor care extrag mai puțină apă și de descurajare a celor care extrag mai 

multă. 

 

Dl Csaky a apreciat răspunsurile și explicațiile și a remarcat că discuția a fost foarte 

folositoare ambelor părți. A mulțumit tuturor pentru noile informații furnizate; a recunoscut 

complexitatea problemei gospodăririi apelor în Spania, și eforturile depuse de administrație 

pentru a îmbunătăți planificarea hidrologică. Dl Csaky a precizat că autoritățile dau dovadă de 

hotărâre în acest sens și concluzionează recomandând temperare și energie pentru viitor. 

 

Vizita la bazinul fluviului Tajo - Talavera de la Reina din 10 februarie 

 

Delegația a vizitat la 10 februarie, împreună cu petiționarii (petiția 0834-12), siturile din 
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Talavera. Delegația a mers la Universitatea din Talavera, unde a avut loc masa rotundă, la 

care au participat petiționarii și cercetătorii științifici. 

 

 • Dl Miguel Angel Sanchez (petiționar, Platforma Tajo Talavera) a explicat că în cazul 

celui de-al doilea ciclu al planului privind apele fluviului Tajo nu au fost incluse prea multe 

recomandări ale CE pentru îmbunătățirea planului privind primul ciclu (metode de evaluare, 

justificare adecvată a excepțiilor privind respectarea obiectivelor de mediu, examinarea 

debitelor ecologice, obiective privind zonele de mediu protejate, recuperarea costurilor). Al 

doilea ciclu pentru fluviul Tajo este aproape o copie a primului plan, cu câteva modificări, 

dată fiind întârzierea foarte îndelungată în adoptarea primului plan (2014 în loc de 2009); cele 

două proiecte aproape s-au suprapus în timp și nu au fost aduse îmbunătățiri noului plan din 

2016. De exemplu, în cazul debitelor ecologice, planul din al doilea ciclu face literalmente 

referire la conținutul planului precedent. Planul din 2016 privind apele fluviului Tajo, aprobat 

în ianuarie, subordonează îndeplinirea obiectivelor de mediu necesarului intern și extern de 

apă din bazinul fluviului Tajo. De asemenea, dl Sanchez a amintit că plângerile privind așa-

numitul memorandum nu au primit încă un răspuns. 

 

• Dl Domingo Baeza (Universitatea Autonomă din Madrid) Evaluarea stării corpurilor 

de apă din bazinul fluviului Tajo, între Bolarque și Talavera de la Reina (principalul subiect al 

petiției), le-a calificat ca având o stare ecologică deteriorată. Ministerul ar fi trebuit să prevadă 

măsuri care să îmbunătățească situația. Acest lucru nu a fost făcut și, prin urmare, autoritățile 

nu au respectat obligațiile prevăzute de DCA. Mai mult decât atât, în cazul debitelor 

ecologice, o cerință juridică în dreptul spaniol și o măsură-cheie pentru îmbunătățirea stării 

corpurilor de apă ale fluviului Tajo, noul plan (2015-2021), aprobat în ianuarie 2016, reia 

debitele minime propuse, incluse în planul precedent (2009-2015). Conceptul de debite 

minime (constante pe tot parcursul anului) nu are nicio bază științifică sau juridică și nu este 

potrivit pentru atingerea obiectivului de stare ecologică bună a fluviului. Un debit minim 

stabil, invariabil pe tot parcursul anului, nu este adecvat din punct de vedere științific. Este 

necesar un regim de debit ecologic, care să reproducă variabilitatea naturală a debitului 

fluviului și să permită recuperarea funcțiilor biologice și de mediu ale cursurilor apelor: 

migrarea peștilor, recuperarea vegetației riverane, inundațiile periodice ale malurilor râurilor. 

Acest lucru necesită un debit minim pe timpul lunilor de vară, mai uscate și mai fierbinți, dar 

debite mai abundente în restul anului, imitând hidrografia naturală și variabilă a râului. Planul 

de gestionare a apelor fluviului Tajo nu propune un regim de flux de mediu. Faptul că debitul 

mediu în Talavera depășește uneori 20 m3/s nu reprezintă o măsură acceptabilă; reprezintă 

debitul mediu și nu ia în calcul variabilitatea necesară a debitelor de pe tot parcursul unui an 

pentru a îndeplini cerințele biologice și de mediu ale unui ecosistem de ape curgătoare 

corespunzător. 

 

• José María Bodoque del Pozo (Grupul de cercetare Tajo, Universitatea Castilla-La 

Mancha) a explicat că fluviul Tajo nu este un fluviu funcțional din punct de vedere 

hidromorfologic, ceea ce înseamnă că debitul de apă rămâne practic constant în cele 365 de 

zile ale anului. Acest lucru are consecințe serioase din punctul de vedere al mediului. Absența 

inundațiilor a cauzat perturbări majore în habitatele din zonele de râu, iar vechea pădure 

riverană a fost înlocuită de culturi. Drept consecință, ecosistemul fluviului a trecut printr-o 

criză majoră, contribuția materiei organice la albia râului reducându-se semnificativ, 

contribuție care reprezintă sursa principală de energie în lanțul trofic. Potrivit prevederilor din 

Directiva-cadru privind apa, absența funcției hidromorfologice a râului face imposibilă 

atingerea unei stări ecologice bune. 
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• David Howell (coordonatorul politicii de mediu a SEO) și Nicolás López‐Jiménez, 

(șeful unității pentru protejarea speciilor pe cale de dispariție, SEO/BirdLife) au explicat că 

actuala gospodărire a apelor din bazinul hidrografic al fluviului Tajo, în special în zona 

centrală, afectată de transferurile de apă Tajo-Segura, cauzează daune grave ecosistemului, 

dat fiind că majoritatea speciilor de pești au dispărut. De asemenea, mai multe specii de păsări 

care trăiesc în zonele ZEPA au încetat să își mai depună ouăle în aceste zone, pentru că nu au 

reușit să se adapteze schimbărilor artificiale (reglementarea debitului de apă). Locurile pentru 

cuibărit au secat, iar habitatele au suferit o fragmentare pronunțată. Siturile Natura 2000 au 

suferit o schimbare majoră. Planul de management al bazinului hidrografic al fluviului Tajo 

nu a luat în calcul întreținerea unui regim de debit de apă ecologic care să permită existența 

acestor specii, și nici măsuri care să reabiliteze malurile și cele mai afectate zone. Noile 

planuri de management reprezintă o amenințare pentru habitate și pentru speciile protejate. 

Reglementările actuale privind debitul de apă au un impact negativ asupra siturilor rețelei 

Natura 2000. Acest impact este cauzat de reglementarea fluviului Tajo și de transferurile 

constante de apă și poate fi observat în siturile rețelei Natura 2000 „Carrizales și Sotos de 

Aranjuez”. 

 

• Nuria Hernández‐Mora (Fundación Nueva Cultura del Agua / Universidad de Sevilla) 

a explicat că transferul Tajo‐Segura a reprezentat o prioritate politică pentru diferite guverne 

naționale, lucru care a creat dificultăți în întâmpinarea provocărilor privind alimentarea cu apă 

în bazinul râului Segura. Cu toate acestea, acum este limpede că pentru a respecta legislația 

UE, în special directivele privind rețeaua Natura 2000 și Directiva-cadru privind apa, 

transferurile nu pot continua în același mod, date fiind previziunile actuale privind scenariul 

schimbărilor climatice. Începând cu anii '80 și până astăzi, resursele de apă existente la 

izvoarele fluviului Tajo s-au redus deja cu 48 %. Transferul a fost proiectat folosind estimări 

care nu mai sunt valabile. Și există previziuni potrivit cărora resursele de apă disponibile la 

izvoarele fluviului Tajo vor scădea și mai mult. În plus, condițiile de mediu ale fluviului Tajo 

în aval de transfer, și în special în siturile rețelei Natura 2000, sunt deplorabile, din cauza unei 

lipse de debite ecologice în apele fluviului. Nu există suficientă apă pentru ca transferurile să 

poată continua. Peste 80 % din resursele de apă din bazinul râului Segura sunt folosite pentru 

irigații. Prin urmare, este limpede că există destulă apă în bazinul râului Segura pentru a 

acoperi nevoile de aprovizionare cu apă menajeră. În plus, nu există nicio formă de control 

asupra utilizării apelor subterane ale bazinului. Plata pentru apele transferate trebuie să se facă 

la preț întreg, și nu la ratele actuale, puternic subvenționate. Astăzi, costul apelor transferate 

pentru sistemele de irigație aferente râului Segura este de 0,09 EUR/m3, cu 40 % mai puțin în 

costuri reale decât costul din 1981, când au început transferurile, și cu 50 % mai puțin decât 

prețul plătit pentru aceeași apă pe piețele cu apă interbazinală în perioada secetei dintre 2005 

și 2008. 

 

După prezentările cercetătorilor științifici, membri ai diferitelor organizații de riverani ai 

fluviului Tajo și asociații orășenești au prezentat pe scurt impacturile socioeconomic, cultural, 

asupra mediului și asupra peisajului pe care îl au transferurile Tajo-Segura asupra orașelor lor. 

Președintele Asociației riveranilor din orașele Entrepeñas și Buendía a vorbit despre pierderile 

care rezultă din pierderea veniturilor din turism, despre posibilitățile pierdute de dezvoltare 

economică și despre scăderea populației, ca rezultat al nivelului scăzut în mod constant al 

rezervorului (în prezent 13% din volumul de depozitare), de când transferul Tajo-Segura a 

devenit operațional. Reprezentanții asociațiilor de cetățeni: Asociația Aranjuez pentru 

protejarea fluviului Tajo, Platforma Toledo pentru protejarea fluviului Tajo, Asociația 
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Prietenii localității Carpio del Tajo și Platforma Talavera pentru protejarea fluviului Tajo au 

intervenit în egală măsură, pentru a prezenta cererea socială actuală pentru redobândirea 

sănătății fluviului. Aranjuez și Toledo fac de asemenea parte din patrimoniul mondial 

UNESCO, iar fluviul Tajo constituie o parte a valorii patrimoniale a acestor orașe. 

 

Vizita s-a încheiat cu o demonstrație a canotorilor (cluburile Talavera-Talak și Sports Club 

Aranjuez), care au arătat adâncimea fluviului în orașul Talavera de la Reina; aceasta le 

permite să meargă pe lângă caiace pentru că apa este de doar 20 de cm, ajungându-le până la 

genunchi. 

 

Observații generale  

 

În timpul vizitei, delegația a observat că este nevoie de un dialog mai fructuos și mai sincer 

între petiționari și autoritățile publice competente. În general, autoritățile au afirmat că 

planurile de gospodărire a apelor fluviilor Ebru și Tajo respectă Directiva-cadru privind apa, 

iar petiționarii susțin contrariul. Mai mult, cei din urmă au indicat posibile încălcări ale 

Directivei privind habitatele și ale Directivei privind păsările, dat fiind că insuficiența apei și 

starea acesteia, în cazul ambelor fluvii, afectează diferite situri ale rețelei Natura 2000. De 

asemenea, autoritățile susțin că planurile au îndeplinit, din punct de vedere formal, prevederile 

privind participarea publicului, în timp ce petiționarii susțin că acest lucru a fost doar de 

fațadă.  

 

În al doilea rând, vizita sensibilizează cu privire la insuficiența apei în estul Spaniei, cauzată 

de schimbările climatice, utilizările ca urmare a presiunii urbane și irigarea intensivă, precum 

și de activitățile turistice. Au fost prezentate două posibilități pentru a soluționa acest deficit 

de apă: transferul de apă și desalinizarea. Cu toate acestea, deputații au fost informați cu 

privire la existența tehnologiei de desalinizare subvenționată din fondurile UE. Ar trebui 

analizat necesarul de apă pe viitor pentru nu a cauza un deficit de apă, ceea ce ar putea pune 

în pericol culturile actuale care depind de irigații.  
 

În al treilea rând, experții au adus dovezi care arată modul în care regresia afectează speciile 

naturale precum păsările, crustaceele și moluștele, dar și depozitele de sare, și au sugerat 

posibile măsuri pentru a atenua efectele schimbărilor climatice din delta fluviului Ebru. Cea 

mai mare parte a suprafeței deltei este parc natural (protejat de Directivele privind habitatele 

și păsările), arie RAMSAR și rezervație a biosferei declarată de UNESCO. Diversele părți 

interesate, precum fermierii de orez, pescarii, ornitologii și experții în mediu au subliniat 

următoarele probleme din deltă: regresia, surpările de teren, eroziunea și salinizarea.  

Una dintre problemele principale pe care le-au reclamat petiționarii este lipsa debitului 

ecologic al fluviului. Proasta calitate a apei unui râu care își menține același nivel în toate cele 

12 luni ale anului are efecte negative asupra habitatelor și a speciilor. Delegația a remarcat că 

în cazul fluviului Tajo, situația de la fața locului, condițiile de mediu în aval de transfer și, în 

special, siturile rețelei Natura 2000 au fost diferite față de situația descrisă la reuniunile 

precedente, din cauza lipsei de debite ecologice. Au mai existat reclamații către Comisie și 

înainte, în legătură cu presupusele încălcări ale Directivelor privind habitatele și păsările în 

siturile rețelei Natura 2000 situate în bazinul fluviului Tajo. Se pare că se face confuzie între 

conceptele de debit minim, debit legal și debit ecologic (ultimul fiind conceptul la care face 

referire DCA). ONG-urile au solicitat în mod repetat un studiu independent aprofundat cu 
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privire la calcularea debitelor ecologice. 

 

DCA vizează conservarea bunei stări a corpurilor de apă interioare. Transpunerea sa trebuie 

făcută asigurându-se folosirea sustenabilă a acestor resurse de apă atât în conformitate cu 

legislația UE și cu recomandările instituțiilor UE, cât și ținând cont de interesul public. 

 

Delegația a explicat că legislația UE trebuie să fie adoptată și pusă în aplicare de statele 

membre și că problemele trebuie rezolvate mai întâi la nivel local, regional sau național, prin 

dialog și colaborare între autorități și cetățeni. 

 

Recomandări 

 

Comisia pentru petiții: 

 

1. consideră că gospodărirea apelor în Spania ar trebui reevaluată, în conformitate cu 

cerințele prevăzute de DCA și de planul de management al bazinului hidrografic; 

2. subliniază faptul că cele mai recente planuri de management al bazinului hidrografic tot 

nu abordează toate deficiențele identificate de Comisie în martie 2015, în planurile 

aferente primului ciclu, și că, prin urmare, acestea nu sunt încă conforme cu dispozițiile 

Directivei-cadru privind apa; solicită Comisiei să respingă al doilea ciclu al planurilor de 

management al bazinului hidrografic prezentat de guvernul spaniol; 

3. solicită Comisiei să raporteze referitor la cele mai recente evoluții cu privire la petițiile 

0938/2012 și 834/2012 și la toate plângerile deschise în legătură cu Directiva-cadru 

privind apa, pentru fluviile Tajo și Ebru; 

4. solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape modul în care legislația UE în ceea ce 

privește planurile de management al bazinelor hidrografice este aplicată în Spania și, în 

special, al doilea ciclu de planuri de management al bazinelor hidrografice ale fluviilor 

Ebru și Tajo, prezentate de guvernul spaniol în ianuarie 2016; solicită Comisiei să 

monitorizeze îndeaproape situația din delta fluviului Ebru și cursul mijlociu al fluviului 

Tajo în următorul raport privind punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa și a 

planurilor de management al bazinului hidrografic, care urmează să fie publicat în 2017 

de către Comisia Europeană (CE); 

5.  sugerează autorităților naționale spaniole să coopereze eficient cu autoritățile regionale, 

cu ONG-urile și cu societatea civilă și să inițieze un dialog constructiv cu acestea pentru a 

pregăti al treilea ciclu de planuri de management al bazinului hidrografic, ținând seama în 

mod real de toate acuzațiile care pot apărea pe parcurs; 

6. subliniază importanța coerenței dintre fiecare evaluare a impactului asupra mediului în 

diferite părți ale fluviului și evaluarea impactului asupra mediului privind planurile de 

gestionare a bazinului hidrografic ale fiecărui râu;  

7. reamintește că, în conformitate cu dispozițiile DCA, debitul ecologic ar trebui să fie 

suficient și pentru a permite atingerea unei stări favorabile de conservare a habitatelor 

naturale și a speciilor din siturile rețelei Natura 2000 dependente de starea apelor; 

subliniază că debitul ecologic nu se referă numai la cantitatea de apă, ci și la compoziția 

chimică bună a apelor interioare, în special în astfel de râuri relevante precum Ebru și 
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Tajo, care reprezintă sursa biodiversității relevante, fapt confirmat în multe zone protejate 

din Natura 2000 aflate de-a lungul ambelor râuri; 

8. subliniază că nivelurile scăzute stabilite pentru debitul minim în planul de management al 

bazinului hidrografic al fluviului Tajo, în Almoguera, Aranjuez, Toledo și Talavera de la 

Reina, combinate cu absența variației debitului sezonier, contribuie la alterarea gravă a 

regimurilor de debite ale apei în zonele asociate rețelei Natura 2000; consideră că acest 

lucru generează o alterare persistentă a habitatului pentru pești și alte specii din siturile de 

interes comunitar, care afectează în mod serios conservarea lor și care nu contribuie la 

recuperarea acestora; 

9. recomandă efectuarea unui studiu actualizat, independent și aprofundat cu privire la 

nevoile zonelor protejate în ceea ce privește calitatea apei și debitele ecologice, în 

conformitate cu obiectivele de mediu stabilite în Directiva-cadru privind apa și cu 

cerințele din Directivele privind habitatele și păsările; studiul va oferi informații pentru 

revizuirea următorului ciclu de planuri de management al bazinului hidrografic și va 

contribui la stabilirea debitelor ecologice necesare în delta fluviului Ebru și în cursul 

mijlociu al fluviului Tajo; studiul va fi subvenționat din fonduri europene, cu participarea 

tuturor părților interesate vizate, inclusiv a reprezentanților autorităților regionale, a 

petiționarilor și a asociațiilor societății civile; 

10. sugerează autorităților spaniole să examineze și alte posibilități, în concordanță cu 

recomandările Comisiei Europene, în cadrul programelor de măsuri privind planul de 

management al bazinului hidrografic și investițiile aferente, pentru a atinge obiectivele de 

mediu și a satisface cerințele de bază existente privind apa de consum, cum ar fi apa de 

băut, care permite un regim de debite de inundare corespunzător; 

11. sugerează ca pentru atingerea obiectivelor de mediu stabilite în planul de management al 

bazinului hidrografic al fluviului Tajo, autoritățile spaniole să revizuiască debitele 

ecologice ale fluviului Tajo propuse în al doilea ciclu de planuri de management al 

bazinului hidrografic al fluviului Tajo; sugerează că, în conformitate cu prevederile legale 

stabilite de legea spaniolă a apelor, de documentul de orientare al CE privind debitele 

ecologice și de Directiva-cadru privind apa, debitele ecologice trebuie să fie suficiente 

pentru atingerea obiectivelor privind o bună stare a fluviului, permițând diluarea 

suficientă a apelor reziduale tratate; debitul ecologic trebuie, de asemenea, să fie suficient 

pentru a permite atingerea unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale și a 

speciilor din siturile rețelei Natura 2000 dependente de starea apelor; 

12. îndeamnă autoritățile spaniole să integreze resursele disponibile de apă în cadrul 

actualului plan de management al bazinului hidrografic, inclusiv resursele 

neconvenționale, în special apa care provine din uzinele de desalinizare finanțate din 

fonduri ale UE, pentru a consolida securitatea aprovizionării cu apă la nivelul bazinului;  

13. sugerează autorităților spaniole să evalueze gradul de adecvare al instrumentelor existente 

pentru recuperarea costurilor și coerența lor, pentru atingerea obiectivelor stabilite de 

Directiva-cadru privind apa și de planurile de management al bazinului hidrografic; un 

sistem adecvat de stabilire a prețurilor pentru apă va facilita pe viitor protecția eficientă a 

mediului. 


