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Cel 

 

Celem misji informacyjnej w Hiszpanii było spotkanie ze składającymi petycje nr 0938/2012 

i 834/2012 i nawiązanie dialogu z organami krajowymi zmierzające do lepszego poznania 

różnych aspektów domniemanych naruszeń prawa Unii, a zwłaszcza ramowej dyrektywy 

wodnej (dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej) w 

dorzeczach Ebro i Tagu.  

 

Wizyta w Delcie Ebro w dniu 8 lutego 

 

W dniu 8 lutego delegacja udała się do Tarragony, aby w punkcie widokowym „Mirador 

Migjorn” w prowincji Tarragona spotkać się ze składającymi petycję przedstawicielami 

stowarzyszenia Plataforma en Defensa del Ebre (PDE) (petycja nr 0938-12) i przeprowadzić 

wizytę w Delcie Ebro.  

 

Carles Martin i Albert Rovira (naukowcy z IRTA) oraz Toni Munne (Agencia Catalana de 

l'Aigua) dokonali krótkiej prezentacji sytuacji w delcie i tego, jak regresja dotyka rodzime 

gatunki, takie jak ptaki, skorupiaki i organizmy słonolubne, a następnie delegacja udała się do 

miejsca zwanego L'Encanyisada, gdzie odbyły się rozmowy okrągłego stołu ze składającymi 

petycję. 

 

Podczas prezentacji w Mirador Migjorn eksperci wyjaśnili, że ten obszar, w znacznym 

stopniu podlegający ochronie w ramach programu Natura 2000, był też przedmiotem 

programu LIFE+ Komisji na rzecz odnowy siedlisk w lagunie delty i zarządzania dwiema 

lagunami przybrzeżnymi w Delcie Ebro: L’Alfacada i La Tancada, który był realizowany od 

2010 r. do drugiej połowy 2014 r. Na projekt przeznaczono 1,5 mln EUR środków unijnych w 

celu ochrony ekosystemów o dużej różnorodności biologicznej, których losy ważą się 

obecnie, zwłaszcza jeśli zostanie wprowadzony w życie plan gospodarowania wodami w 

dorzeczu (PGWD) cyklu drugiego dla rzeki Ebro. 

 

Z powodu ograniczeń czasowych nie odbyła się wizyta dotycząca projektu pilotażowego na 

rzecz środków łagodzenia skutków zmiany klimatu i dostosowywania się do niej w Delcie 

Ebro.  

 

Matilde Font, składająca petycję przedstawicielka stowarzyszenia Plataforma en Defensa de 

l’Ebre PDE, wyjaśniła, że petycję nr 0938/2012 przedstawiono Parlamentowi Europejskiemu 

w lipcu 2012 r. ponieważ w tym czasie rząd Hiszpanii przedstawił projekt pierwszego planu 

gospodarowania wodami w dorzeczu Ebro na lata 2010-015. Plan ten powinien był zostać 

zatwierdzony w 2009 r. i obecnie został zastąpiony drugim cyklem planowania na lata 2015-

2021. Petycja była omawiana trzykrotnie w Parlamencie Europejskim i nadal pozostaje 

otwarta.  

 

Zdaniem składającej petycję przedstawione w niej zarzuty pozostają ważne w odniesieniu do 

„nowego” planu dla cyklu drugiego. Nowy plan gospodarowania wodami w dorzeczu Ebro, 

który rząd przedstawił w styczniu 2016 r., nie zawiera żadnych istotnych zmian w 

porównaniu z poprzednim PGWD, zwłaszcza w częściach dotyczących jego oddziaływania na 

Deltę Ebro.   
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Składająca petycję stwierdziła, że w sprawozdaniu z wdrażania ramowej dyrektywy wodnej w 

ramach planów gospodarowania wodami w dorzeczu, opublikowanych przez Komisję 

Europejską w marcu 2015 r. w związku z planami gospodarki hydrologicznej Hiszpanii, w 

tym PGWD Ebro, zawarto wiele zaleceń, których rząd Hiszpanii nie uwzględnił jednak w 

cyklu drugim. Dlatego nowy plan nie gwarantuje ani osiągnięcia celów określonych przez 

Komisję, ani odpowiedniego stanu ekologicznego jednolitych części wód, czego wymaga 

ramowa dyrektywa wodna. 

 

David Howell ze stowarzyszenia SEO Bird Life stwierdził, że delta Ebro stanowi środowisko 

naturalne o strategicznym znaczeniu dla migracji ptaków między Afryką a Europą. Większość 

powierzchni delty stanowi park naturalny chroniony na podstawie dyrektyw ptasiej i 

siedliskowej, obszar objęty konwencją ramsarską i rezerwat biosfery UNESCO. Nowy 

PGWD dla Ebro na lata 2015-2021 nie gwarantuje zachowania rodzimych gatunków 

zamieszkujących deltę Ebro. David Howell jest zdania, że cykl drugi (2015-2021) nie 

poprawił tej sytuacji.  

 

Susanna Abella z PDE uważa, że zatwierdzony niedawno PGWD zaprojektowano według 

kryteriów powierzania praw do korzystania z wody, co jest sprzeczne z normami 

środowiskowymi przewidzianymi w ramowej dyrektywie wodnej. 85% budżetu 

przeznaczonego na wdrażanie tego planu dotyczy środków i projektów związanych z 

zaspokajaniem zapotrzebowania na wodę, a zwłaszcza z budową dużych instalacji 

wodociągowych, tam i kanałów irygacyjnych. Większość z tych środków doprowadzi do 

pogorszenia się stanu jednolitej części wód. PGWD Ebro przewiduje znaczny wzrost zużycia 

wody, a przez to zmniejszenie jej przepływu w rzece. Zwiększeniu ulegnie obecnie 

nawadniany obszar dorzecza (965 000 ha), osiągając całkowity obszar 1 410 000 ha 

(zwiększenie powierzchni o 46%). W istocie PGWD obejmuje 56 nowych projektów 

regulacyjnych (tamy itp.) umożliwiających retencję ponad 2 000 hm3 rocznie, w dodatku do 

obecnej zdolności retencyjnej wynoszącej 7 580 hm3. 

 

Carles Ibañez z IRTA stwierdził, że naturalny przepływ wody w Ebro szacuje się na ok. 

13 900 hm3 rocznie. Popyt na wodę związany z hipotetycznymi pracami rozwojowymi 

prowadzącymi do powstania 1 410 000 ha nawadnianych obszarów rolnych w dorzeczu 

szacuje się na łącznie 10 700 hm3 rocznie (ok. 77% naturalnego przepływu wody w Ebro). 

Realizacja tych nowych projektów irygacji zwiększy deficyt wody i negatywnie wpłynie na 

chronione obszary podmokłe, a zwłaszcza na ekosystemy Delty Ebro, ujścia rzeki i związane 

z rzeką ekosystemy morskie. 

 

Carles Ibañez jest zdania, że nowy PGWD Ebro ustanawia przepływy środowiskowe na 

poziomie do 3 010 hm3 rocznie (co stanowi 21% szacowanego przepływu naturalnego), aby 

chronić deltę Ebro. Składający petycję i eksperci uważają jednak, że to zdecydowanie nie 

wystarcza. Podana przez władze liczba określająca reżim przepływu środowiskowego dla 

ostatniego odcinka rzeki odpowiada przepływowi, który pozostanie po zaspokojeniu całego 

obecnego i przyszłego zapotrzebowania na wodę z rzeki Ebro. Nie ma dowodów na to, że 

proponowany przez władze reżim przepływu środowiskowego nie wpłynie negatywnie na 

ekosystemy wodne Delty Ebro. Należy zastosować zasadę ostrożności i ustanowić reżim 

przepływu, który zagwarantuje ochronę tego strategicznego śródziemnomorskiego obszaru 

naturalnego. Ostatni odcinek rzeki Ebro, jej dolny bieg, to estuarium wymagające 

odpowiedniego reżimu przepływu środowiskowego. Brakuje go jednak w obliczeniach 

zawartych w nowym PGWD. Na przykład reżim przepływu dla tego odcinka rzeki powinien 
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też uwzględniać ryzyka związane z przenikaniem soli do wód gruntowych. Długoterminowe 

przenikanie soli w istotny sposób naruszyłoby odpowiedniość tego siedliska dla rodzimych 

gatunków o niskiej tolerancji zasolenia oraz zwiększyło częstotliwość i intensywność 

zakwitania glonów. Miałoby to poważne negatywne skutki dla części wód dolnego biegu 

rzeki Ebro. Ponadto dynamika przepływu wód rzeki Ebro ma istotny wpływ na ekosystemy 

morskie znajdujące się w pobliżu wybrzeża. Zatem reżim przepływu środowiskowego 

powinien uwzględniać oddziaływanie wód kontynentalnych na produktywność tych 

ekosystemów morskich. Ponadto obecny reżim przepływu nie przewiduje odpowiedniego 

reżimu wylewania rzeki, który ma istotne znaczenie dla przemieszczania się osadów, 

zatrzymywanych obecnie przez tamy w górnym biegu rzeki. 

 

Carles Ibañez wyjaśnił, że ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód stanowi 

kluczowy element ramowej dyrektywy wodnej, gdyż umożliwia władzom podejmowanie 

działań na podstawie szczegółowych diagnoz i ustanawianie konkretnych celów, tak aby 

osiągnąć dobry stan środowiska. Składający petycję stwierdzili, że PGWD Ebro jest pełen 

niedoskonałości w zakresie oceny stanu jednolitych części wód. Dla różnych części dorzecza 

nie ustanowiono warunków stanowiących poziom odniesienia, plan nie zawiera też żadnej 

stosownej metody oceny stanu ekologicznego Delty Ebro do celów spełniania wymogów 

jakościowych wymaganych przez prawo Unii. Bez jasnej definicji obecnego stanu 

ekologicznego jednolitych części wód nie będzie można ocenić oddziaływania planowanych 

środków. Zdaniem składającej petycję informacje podawane przez władze zarządzające rzeką 

Ebro i właściwe hiszpańskie ministerstwa składają się na fałszywy obraz obecnego stanu 

ekologicznego dorzecza Ebro. W istocie władze utrzymują, że ok. 70% części wód dorzecza 

znajduje się w dobrym stanie ekologicznym, i ustanowiły cele środowiskowe na poziomie 

75%. Analiza ta jednak nazbyt optymistycznie ocenia sytuację, biorąc pod uwagę, że w 

ocenie pomija się 35% jednolitych części wód. Zdaniem składającej petycję liczbą dokładniej 

opisującą odsetek jednolitych części wód osiągających dobry stan ekologiczny byłoby 42%. 

Ponadto w PGWD nie uwzględniono kontroli uzupełniających obszarów Natura 2000. Ze 

środowiskowego punktu widzenia Delta Ebro ma istotne znaczenie ze względu na ogromną 

różnorodność siedlisk i dzikiej fauny na stosunkowo niewielkim obszarze (330 km2) oraz 

swoją strategiczną rolę w migracjach ptaków między północą a południem. Warto odnotować 

bogactwo fauny ornitologicznej i flory słonolubnej w delcie.  Wiele spośród siedlisk i 

gatunków występujących w delcie jest rzadkich w Europie i w rejonie Morza Śródziemnego, 

przez co ich ochrona ma istotne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności. Większość z 

tych siedlisk i gatunków jest silnie uzależniona od wody i osadów przynoszonych do delty 

przez rzekę Ebro. 

 

Carles Ibañez podsumował, że PGWD Ebro nie ocenia wpływu prowadzonych działań na 

obszary o ogromnej wartości środowiskowej ani na żyjące tam gatunki: oddziaływania 

rozbudowy 445 000 ha obszarów nawadnianych w górnym biegu rzeki (prowadzącej do 

zanieczyszczenia nawozami i innymi chemikaliami) oraz spadku ilości osadów docierających 

do delty, ponieważ są one zatrzymywane przez tamy w górnym biegu rzeki. Obecnie niewiele 

osadów dociera do delty. Od czasu budowy ogromnych zalewów i rozbudowy terenów 

nawadnianych w latach 60. obszar delty znacznie się skurczył (z powodu zjawisk subsydencji 

i regresji), zwłaszcza na obszarach przybrzeżnych objętych siecią Natura 2000, co 

doprowadziło do utraty siedlisk i gatunków fauny. Obecnie tempo regresji wynosi 10 metrów 

rocznie. Zmniejszenie przepływu wody w rzece, ilości dostarczanych składników 

pokarmowych i osadów zmniejszy produktywność biologiczną morza w rejonie rzeki Ebro i 

pobliskich obszarów przybrzeżnych. Spadek wpływającej świeżej wody doprowadzi do zmian 
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w zbiorowiskach roślinnych delty i reżimach wylewania – czynnikach, od których zależy 

przetrwanie ptactwa. Brak osadów oraz wzrost poziomu morza doprowadzi do utraty 

ważnych miejsc gniazdowania. 

 

Rybacy Joan Balague i Ramon Carles wyraźnie dostrzegają wpływ rzeki Ebro na 

rybołówstwo, na przykład na połowy sardeli w okolicach Tarragony – każdy metr sześcienny 

wody na sekundę dostarczany przez Ebro do morza to 200 kg przyszłorocznych połowów 

sardeli.  Jasnym jest, że utrzymanie odpowiedniego stanu śródziemnomorskich rzek ma 

zasadnicze znaczenie dla dostarczania składników pokarmowych do morza i jest kluczowe dla 

łańcucha pokarmowego Morza Śródziemnego. Świeża woda z rzeki „użyźnia” morze na tym 

obszarze dzięki dostarczanym składnikom pokarmowym oraz tworzy niezwykle produktywne 

miejsce, gdzie mieszają się wody słone i słodkie.  Fitoplankton stanowi podstawę łańcucha 

troficznego ekosystemów wodnych. Wiele badań wskazuje na wyraźną zależność między 

połowami ryb i innych skorupiaków/owoców morza (sardynki, sardele, homary, krewetki i 

skorupiaki) a ilością wody dostarczanej przez Ebro. Przepływ proponowany w PGWD – 

oprócz tego, że prowadzi do jej znacznego zmniejszenia – ignoruje też naturalne cykle 

przepływu. 

 

W roku 2011/2012 odnotowano najniższy w historii przepływ wody w rzece Ebro – 4 000 

hm3 rocznie. Produkcja omółków spadła do 2 500 t rocznie, a jej średnia jakość do 180 g/kg. 

W kolejnym roku, 2013/2014 (początek cyklu wilgotnego), przepływ wynosił ponad 16 000 

hm3 rocznie, a produkcja małży zwiększyła się do 4 000 t/rocznie i jakość wzrosła do 240 g. 

Podsumowując, woda z rzek nie marnuje się w morzu. W naturalny sposób generuje 

produktywność w ekosystemach morskich. 

 

Jordi Prat, rolnik zajmujący się uprawą ryżu, stwierdził, że pola ryżowe to jedyny możliwy 

rodzaj upraw w większej części obszaru delty. Ze względu na naturalne zasolenie podłoża 

spowodowane wodą morską konieczne jest zalewanie pól słodką wodą, aby kontrolować 

poziom zasolenia. Ryż sadzi się wiosną, gdy pola zostają zalane. Zbiory odbywają się sześć 

miesięcy później.  

Po zbiorach pola ryżowe zostają zaorane i zalane, co sprawia, że stają się strategiczną 

przystanią dla ptaków. Pola ryżowe stanowią siedlisko licznych gatunków ptaków, zwłaszcza 

jako żerowisko. Uprawy te mają więc kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności 

ornitologicznej tego obszaru. 

Pola ryżowe stanowią też ekosystem wodny o znacznej różnorodności biologicznej.  

Delta posiada sieć irygacyjną. Rozprowadza ona wodę (pochodzącą z rzeki Ebro) po całej 

delcie i przenosi niewielkie ilości osadów na jej powierzchnię. Tylko w ten sposób osady te 

mogą dotrzeć na pola znajdujące się na terenie delty, co łagodzi efekty subsydencji i regresji. 

Zmniejszenie przepływu wody w rzece i budowa nowych zalewów dramatycznie zmniejszy 

ilość wody docierającą na powierzchnię delty, co z kolei zwiększy jej zasolenie. Brak osadów 

docierających do delty przyspieszy jej naturalny proces zapadania się. 

  

Po spotkaniu okrągłego stołu głos zabrali posłowie do PE Tatjana Ždanoka, Bodil Valero, 

Kostadinka Kuneva, Rosa Estaràs Ferragut, Javi López, Ernest Urtasun i Pál Csáky podczas 

sesji pytań i odpowiedzi. 

 

Madryt – 9 lutego – Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa, Żywności i 

Środowiska, Konfederacji Hydrograficznej Tagu, Konfederacji Hydrograficznej Ebro i 

DGA (Dyrekcji Generalnej ds. Wody)  
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Przewodniczący delegacji Pál Csáky podziękował uczestnikom i wspomniał o 

konstruktywnym charakterze wizyty oraz swoim pragnieniu lepszego poznania problemów 

związanych z gospodarką wodną w Hiszpanii, przypominając, że Komisja Petycji otrzymała 

dwie petycje w sprawie rzek Tag i Ebro. Wyjaśnił też, że wynik tych rozmów i wizyt 

przeprowadzonych dnia pierwszego (w Delcie Ebro) i drugiego (wizyta w dorzeczu Tagu) 

pomoże delegacji sporządzić odpowiednie zalecenia.  

 

Liana Ardiles, Dyrektor Generalna ds. Wód, dokonała krótkiej prezentacji planowania 

hydrologicznego w Hiszpanii, podkreślając poniższe ogólne aspekty: 

- Pierwszy cykl planowania został w duże mierze zastąpiony drugim; plany zawierają znaczną 

liczbę udoskonaleń. Rząd Hiszpanii zatwierdził drugi plan w styczniu 2016 r. Plan podkreśla 

udoskonalenia wprowadzone w cyklu drugim: plany dostosowano do wymogów ramowej 

dyrektywy wodnej i włączono do nich wszystkie zalecenia Komisji Europejskiej. Wyjaśniła, 

że cykl planowania jest ciągle udoskonalany. 

- Zwróciła uwagę na osobliwości gospodarki wodnej w Hiszpanii, kraju, w którym nierzadko 

występują ekstremalne zjawiska suszy i powodzi, a także na to, jak woda wpływa na rozwój 

gospodarczy w Hiszpanii, zważywszy, że woda jest czynnikiem kształtującym klimat 

śródziemnomorski. Według niej w innych planach unijnych nie ma aż tak silnej potrzeby 

utrzymywania równowagi między zapotrzebowaniem na wodę a celami środowiskowymi, 

ponieważ na innych obszarach nie występują obecne w Hiszpanii problemy niedoboru wody i 

nieregularnego dostępu do niej. 

- Wyjaśniła, jak w ostatnich kilku latach władze przeprowadzały proces w ramach planów 

cyklu pierwszego i drugiego, przy bardzo silnym udziale użytkowników: informacje 

skierowane do społeczeństwa zostały podane z ponad 18-miesięcznym wyprzedzeniem i 

wysłuchano przedstawicieli wszystkich zaangażowanych stron. Wszystkie plany gospodarki 

wodnej, w tym dla Ebro i Tagu, uzyskały 80% poparcie wśród przedstawicieli wszystkich 

regionów i użytkowników. Wszyscy użytkownicy opowiedzieli się za przyjęciem planów. 

- Przyznała, że wystąpiły problemy prawne i wszczęto postępowania sądowe, wyjaśniła 

jednak, że na 40 spraw prowadzonych w związku z planem dla cyklu pierwszego 20 

rozstrzygnięto na korzyść krajowych organów administracyjnych (przytoczyła zwłaszcza 

niedawne orzeczenie Sądu Najwyższego w związku z cyklem pierwszym dla rzeki Ebro, 

wyrażające poparcie dla działań krajowych organów administracyjnych, a szczególnie dla 

ustanowienia przepływów środowiskowych). 

 

Głos zabrał Victor Arqued, zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki wodnej i 

zrównoważonego użytkowania wody, i przedstawił następujące uwagi: 

- Plany hydrologiczne w Hiszpanii powstały przed wejściem w życie ramowej dyrektywy 

wodnej i miały inne cele. Ich intencją było spełnienie potrzeb społeczno-ekonomicznych i 

związanych z przydziałami wody (ze względu na istniejące w Hiszpanii znaczne nierówności 

w dostępie do zasobów wodnych). Ramowa dyrektywa wodna zmieniła podejście do 

gospodarki wodnej w Hiszpanii – po jej publikacji władze tego kraju postanowiły połączyć 

oba podejścia (zapotrzebowanie na wodę i ochrona środowiska). 

- W trakcie przygotowania i przyjmowania planów cyklu pierwszego konieczne było 

pokonanie istotnych przeszkód związanych z dystrybucją wody (stanowiącej w Hiszpanii 

zasób występujący w ograniczonych ilościach). Plany cyklu drugiego miały na celu 

zaradzenie problemom zidentyfikowanym podczas cyklu pierwszego. Władze 

współpracowały z przedstawicielami UE, aby plany te były w pełni zgodne z unijnymi 
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wymogami. Jest to proces stałego doskonalenia, wiele zaleceń zostanie też wziętych pod 

uwagę w udoskonaleniach wprowadzanych w ramach cyklu trzeciego. 

- Konkretne udoskonalenia wprowadzone w cyklu drugim (zatwierdzone terminowo): 

 Ustanowienie przepływów środowiskowych dla niemal 3 000 (spośród 4 000) 

jednolitych części wód. 

 Lepsza charakterystyka części wód, zwłaszcza w Delcie Ebro. 

 Uwzględnienie wymogów programu Natura 2000, zwłaszcza w przypadku Tagu i 

Ebro. 

 Ogromne postępy w definicji przepływów środowiskowych i rozszerzenie programów 

monitorowania. 

 Zmniejszenie liczby mas wody, których stan pozostaje nieznany, oraz już wdrożone 

nowe zasady oceny stanu jednolitych części wód. 

 

Przewodniczący Konfederacji Hydrograficznej dla Ebro Raimundo Lafuente zabrał głos, aby 

przedstawić następujące uwagi: 

- Dorzecze Ebro stanowi największe dorzecze na Półwyspie Iberyjskim. 

- Plan gospodarowania wodami w dorzeczu Ebro ustanowiono zgodnie zarówno z krajowymi 

przepisami hiszpańskimi, jak i unijnymi (takimi jak dyrektywa siedliskowa i dyrektywa w 

sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko). 

- Plan przygotowano w następstwie szeroko zakrojonych konsultacji społecznych mających 

na celu pogodzenie wszystkich elementów wrażliwych w sposób zgodny z przepisami 

obowiązującego prawa. Dokonano postępów w zakresie zwrotu kosztów, oceny mas wody i 

kontroli przepływu środowiskowego. 

- Gospodarka wodna i związane z nią planowanie w dorzeczu Ebro odbywają się według 

zasad zintegrowanej gospodarki wodnej na obszarze dorzecza, sprzyjającej duchowi 

współpracy między zaangażowanymi stronami. 

- Podkreślił, że dołożono istotnych starań w związku z badaniami naukowymi i poznawaniem 

przepływów środowiskowych w Delcie Ebro. Przepływ środowiskowy u ujścia rzeki Ebro 

określony w planie hydrologicznym jest proporcjonalnie znacznie większy od przepływu 

środowiskowego innych rzek w dorzeczu Ebro, przepływów ustanowionych dla ujść innych 

hiszpańskich rzek oraz rzek w innych regionach półsuchych na świecie. Oznacza to, że 

działania prowadzone w dorzeczu Ebro sprzyjają środowisku naturalnemu. 

- Przyjęty przepływ środowiskowy jest zgody z hiszpańskimi przepisami o metodach 

obliczeń. Ocena skutków tych przepływów pozwala podsumować, że przepływy 

środowiskowe są wykonalne i że największym problemem w Delcie Ebro w przyszłości 

będzie podnoszenie się poziomu morza spowodowane zmianą klimatu. 

. - Stwierdził, że jakość techniczną prac w ramach planu hydrologicznego związanych z 

ustaleniem przepływów środowiskowych w Delcie Ebro potwierdziło orzeczenie Sądu 

Najwyższego Hiszpanii (STS 5035/2015 z dnia 20 listopada). 

 

Przewodniczący Konfederacji Hydrograficznej dla Tagu Miguel Antolín zabrał głos, aby 

przedstawić następujące uwagi: 

- Tag to największa rzeka na Półwyspie Iberyjskim, z dorzeczem o ograniczonej i bardzo 

nieregularnej ilości wód wpływających. Dorzecze cechują większe możliwości regulacji 

(11 500 hm3) i obejmuje ono ponad 20% ludności miejskiej Hiszpanii. Użytkowanie wody 

jest w 58,9% związane z rolnictwem i w 26,5% z konsumpcją w miastach. 

- Jeśli chodzi o stan jednolitych części wód, zaznaczył, że 58,2% mas wody już obecnie 

znajduje się w dobrym stanie. Nastąpiła poprawa ich stanu ekologicznego i chemicznego. 

Cykl drugi planu dla Tagu oznaczał postępy w dążeniu do osiągnięcia celów 
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środowiskowych, zwłaszcza w związku z jakością wody i włączeniem chronionych obszarów 

naturalnych. 

- Jeśli chodzi o przepływy środowiskowe w Tagu, obecne plany po raz pierwszy w historii 

ustanowiły przepływ minimalny na poziomie 10 m3/s. W praktyce jednak przepływ wody w 

rzece jest większy.  

- Przedstawił program środków obejmujący planowane inwestycje o wartości 2 583 mld 

EUR: 58% z tych inwestycji jest potrzebnych, aby zmniejszyć zanieczyszczenie wody, a 21% 

– na zmniejszenie presji związanej z pozyskiwaniem wody. 

- Powiedział, że władze dokonały ogromnych starań, sporządzając to ustawodawstwo, aby 

dokonać przeglądu planów cyklu pierwszego i drugiego, podkreślając, że plany te są stale 

doskonalone.  

 

Następnie głos zabrał Manuel Menéndez, konsultant środowiskowy i ekspert w zakresie 

strategicznych ocen oddziaływania na środowisko reprezentujący Dyrekcję Generalną ds. 

Jakości, Oceny Środowiskowej Środowiska Naturalnego. Wyjaśnił on proces strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzony w następstwie przyjęcia planów 

hydrologicznych. Objaśnił, że plany hydrologiczne mają na celu poprawę stanu środowiska; 

zauważył, że organ środowiskowy prowadził nadzór, aby zapewnić spełnienie celów 

środowiskowych ramowej dyrektywy wodnej i proces ten doprowadził do znacznych 

udoskonaleń w planach cyklu drugiego. W związku z tym podkreślił, że ograniczenia 

środowiskowe nałożone na nowo powstającą infrastrukturę są zgodne z dyrektywami 

unijnymi oraz spójne ze środkami przewidzianymi w planach hydrologicznych i innych 

dyrektywach unijnych. 

 

Następnie głos zabrał Pál Csáky i otworzył sesję pytań: 

 

Julia Pitera odniosła się do stwierdzeń składających petycje, według których nowe plany 

hydrologiczne mogą mieć rujnujące skutki dla inwestycji europejskich o wartości 2 mln EUR 

związanych z ochroną siedlisk w Delcie Ebro (program LIFE). Zwróciła się o bardziej 

precyzyjne informacje na ten temat, zwłaszcza dotyczące długości okresu inwestycji i 

całkowitej kwoty unijnych wydatków. Julia Pitera zadała też pytanie, czy przeprowadzono 

badania wpływu planów hydrologicznych na inwestycje w ekosystem. W związku z 

zaleceniami Komisji w odniesieniu do cyklu drugiego spytała, czy władze uczyniły wszystko, 

co w ich mocy, aby ocenić stan części wód, z uwagi na to, że składający petycje twierdzą, iż 

obecnie dostępne dane pochodzą z oceny stanu zaledwie 65% jednolitych części wód. 

 

Bodil Valero powiedziała, że rozumie problemy związane z gospodarką wodną w Hiszpanii, 

jednak rozwiązania stosowane w przeszłości nie mogą już odpowiadać na wyzwania chwili 

obecnej i przyszłości. Posłanka jest zdania, że Hiszpania nie zmierza w kierunku 

wyznaczonym przez ramową dyrektywę wodną, wziąwszy pod uwagę włączenie podziału 

zastosowań wody do planów hydrologicznych. Wyjaśniła, że przykładowo w przypadku 

kanału Segarra-Garrigas należało poszukiwać innych rozwiązań, aby zaspokoić 

zapotrzebowanie na wodę użytkowników, takich jak korzystanie z wody pochodzącej z 

zakładów odsalania lub ograniczenie ilości wody przeznaczonej na użytek turystyczny. 

 

Następnie głos zabrała Tatjana Ždanoka, zaznaczając, że zadaniem delegacji nie jest ocena 

prac, jakich dokonała Hiszpania, lecz poświęcenie uwagi petycjom przedstawionym Komisji 

w związku z sytuacją w konkretnych regionach. Wie, że w Delcie Ebro doszło do 

demonstracji. Zdaniem demonstrantów dystrybucja wody nie jest sprawiedliwa, zadała więc 
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pytanie o priorytety stosowane przy podejmowaniu decyzji o rozdziale wody. Zasugerowała, 

że należy wzmocnić komunikację z władzami Katalonii i wysłuchać ich stanowiska. 

 

Kostadinka Kuneva zauważyła, że nowy plan doprowadzi do irygacji 500 000 ha i spytała, jak 

zostanie rozwiązany problem osadów zatrzymywanych przez tamy oraz jakie środki powzięto 

w stosunku do obszarów Natura 2000 objętych planem. 

 

Rosa Estaràs wyjaśniła, że petycje złożono przed zatwierdzeniem planów. Plany były 

udostępnione do wiadomości publicznej przez 18-miesięczny okres, co umożliwiło ich 

kontrolę ze strony społeczeństwa i jego szeroki udział:  84% przedstawicieli obszaru o 

szczególnych ograniczeniach naturalnych zaakceptowało projekt planu dla Ebro w cyklu 

drugim. Wyjaśniła, że w Hiszpanii istnieje 17 regionów autonomicznych, które mogą mieć 

sprzeczne interesy między sobą lub z państwem jako całością. Pragnie wyrazić uznanie dla 

działań rządu Hiszpanii na rzecz zatwierdzenia planów cyklu pierwszego po trzyletnim 

opóźnieniu, a następnie terminowego zatwierdzenia planów cyklu drugiego. Z drugiej strony 

uważa za istotne to, że w ocenie pominięto jedynie 5% masy wody w rzece Ebro. Z 

zadowoleniem przyjęła otrzymane wyjaśnienia i zwróciła się o kontynuację prowadzonych 

prac, zaznaczając, że jeśli chodzi o ocenę stosowności planów i ich zgodności z ramową 

dyrektywą wodną argumenty natury technicznej powinny przeważać nad politycznymi.  

 

Sergio Gutiérrez wyjaśnił, że wizyta Komisji w Hiszpanii wynika z przedstawionych przez 

składających petycje argumentów dotyczących możliwego naruszenia ramowej dyrektywy 

wodnej i innych unijnych dyrektyw środowiskowych. Jest świadomy występujących w 

Hiszpanii problemów związanych z gospodarką wodną. Podkreślił, że organy państwowe 

muszą uwzględnić fakt, że 20% zaangażowanych stron opowiada się przeciwko planom. 

Odniósł się do tego, że rząd regionalny Kastylii-La Manchy oraz burmistrzowie miast 

objętych planami i organizacje rolników wyrazili jednomyślną wolę wniesienia sprzeciwu w 

stosunku do nowego planu dla dorzecza Tagu. Uważa, że Hiszpania potrzebuje 

zrównoważonej polityki wodnej. Zaznaczył, że należy podjąć nie tylko decyzje o charakterze 

technicznym, lecz także politycznym. W tym kontekście wskazał, że Platforma na rzecz 

Obrony Tagu i rzeki Alberche przedstawiła następujące zarzuty w stosunku do planu cyklu 

drugiego dla Tagu: przenoszenie liczby 400 hm3, odpowiadającej 15% obszaru rezerwatu, w 

którym znajduje się tama, na pozostałe tereny, jest nadmierne; w Talaverze konieczny jest 

przepływ wynoszący 20 m3/s, a nie 10 m3/s tak jak teraz, potrzeba też poprawy jakości 

oczyszczania wody w rzece Jarama. Podsumował, że plan gospodarowania wodami w 

dorzeczu dla cyklu drugiego ma wiele zalet, konieczna jest jednak poprawa równowagi. 

 

Eleonora Evi zwróciła się o więcej informacji na temat delty. Zauważyła, że UE nie ma szans 

na osiągnięcie celów na rok 2020 związanych z różnorodnością biologiczną, i spytała, czy 

organy krajowe czynią wszystko, co w ich mocy, aby chronić bioróżnorodność i obszary 

Natura 2000. Z drugiej strony w związku z Rejestrem Wodnym spytała, czy władze starają się 

wdrażać środki dyskryminacji pozytywnej faworyzujące podmioty pozyskujące mniejsze 

ilości wody oraz zniechęcające do zwiększania jej pozyskiwania. 

 

Pál Csáky podziękował za odpowiedzi i wyjaśnienia oraz zauważył, że dyskusja okazała się 

bardzo pomocna dla wszystkich stron. Wyraził wdzięczność za przekazane najnowsze 

informacje; przyznał, że gospodarka wodna w Hiszpanii jest niezwykle złożona i wyraził 

uznanie dla działań władz na rzecz jej udoskonalenia. Zaznaczył, że władze działają w tym 

zakresie z dużą determinacją oraz zalecił umiar i zachowanie energii na przyszłość. 
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Wizyta w dorzeczu Tagu – Talavera de la Reina, 10 lutego 

 

W dniu 10 lutego delegacja udała się w okolice Talavery, aby spotkać się ze składającymi 

petycję (petycja nr 0834-12). Delegacja odwiedziła Uniwersytet w Talaverze, gdzie 

zorganizowano okrągły stół z udziałem składających petycję i naukowców. 

 

 • Miguel Ángel Sánchez (składający petycję, Platforma Tajo Talavera) wyjaśnił, że w 

planie gospodarowania wodami w dorzeczu Tagu cyklu drugiego nie uwzględniono wielu 

zaleceń Komisji mających na celu poprawę planu cyklu pierwszego (metody oceny, 

odpowiednie uzasadnianie odstępstw od przestrzegania celów środowiskowych, 

uwzględnienie przepływów środowiskowych, cele dotyczące chronionych obszarów 

przyrodniczych, zwrot kosztów). Cykl drugi dla Tagu jest w praktyce kopią pierwszego, z 

nielicznymi zmianami, a wziąwszy pod uwagę ogromne opóźnienie w przyjęciu pierwszego 

planu (2014 r. zamiast roku 2009) oba plany niemal nałożyły się na siebie czasowo, natomiast 

w nowym planie z 2016 r. nie dokonano żadnych postępów. Na przykład w przypadku 

przepływów środowiskowych plan cyklu drugiego odnosi się dosłownie do treści 

poprzedniego. Plan gospodarowania wodami Tagu z 2016 r., zatwierdzony w styczniu, 

podporządkowuje osiąganie celów środowiskowych wewnętrznemu i zewnętrznemu 

zapotrzebowaniu na wodę w dorzeczu Tagu. Przypomniał też, że nadal nie otrzymano 

odpowiedzi na skargi wniesione przeciw tzw. memorandum. 

 

• Dr Domingo Baeza (Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie) stwierdził, że według 

oceny stanu jednolitych części wód w dorzeczu Tagu między Bolarque a Talavera de la Reina 

(główny przedmiot petycji) stan ekologiczny tych wód jest niezadowalający. Ministerstwo 

powinno było ustanowić środki na rzecz poprawy tej sytuacji, tego jednak nie dokonano, a 

zatem władze nie wywiązały się ze swoich obowiązków na mocy ramowej dyrektywy 

wodnej. Ponadto w przypadku przepływów środowiskowych wymagany na mocy 

hiszpańskiego prawa nowy plan (2015-2021), stanowiący kluczowy środek poprawy stanu 

części wód Tagu, zatwierdzony w styczniu 2016 r., powiela jedynie proponowane minimalne 

przepływy zawarte w poprzednim planie (2009-2015). Pojęcie przepływu minimalnego 

(niezmiennego w ciągu roku) nie ma podstaw naukowych ani prawnych i nie prowadzi do 

osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego rzeki. Stabilny przepływ 

minimalny, niezmienny w ciągu roku, to z naukowego punktu widzenia niepoprawna 

koncepcja. Konieczny jest reżim przepływu środowiskowego odzwierciedlający naturalną 

zmienność rzeki, który umożliwiałby odzyskanie funkcji biologicznych i środowiskowych 

przepływu wody, związanych z migracją ryb, przywróceniem roślinności przybrzeżnej i 

okresowym zalewaniem brzegów rzeki. Wymaga to minimalnego przepływu w czasie 

suchszych i gorętszych miesięcy letnich, lecz przede wszystkim obfitszego przepływu w 

pozostałej części roku, co odzwierciedlałoby naturalną, zmienną hydrografię rzeki. Plan 

gospodarowania wodami Tagu nie zawiera reżimu przepływu środowiskowego. Fakt, że 

średni przepływ w Talaverze czasami przekracza 20 m3/s, nie stanowi miary możliwej do 

zaakceptowania, odpowiada średniemu przepływowi i nie uwzględnia koniecznej zmienności 

przepływu w ciągu roku, niezbędnej do spełnienia wymogów biologicznych i 

środowiskowych zapewniających właściwe funkcjonowanie ekosystemu rzecznego. 

 

• Dr José María Bodoque del Pozo (Grupa Badawcza ds. Tagu, Uniwersytet Kastylii-La 

Manchy) wyjaśnił, że Tag nie jest funkcjonalną rzeką z hydromorfologicznego punktu 

widzenia, co oznacza, że przepływ wody pozostaje na zasadniczo stałym poziomie przez 365 
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dni w roku. Ma to istotne konsekwencje z punktu widzenia środowiska. Brak wylewania w 

istotny sposób naruszył siedliska rzeczne, a pierwotny las łęgowy został zastąpiony przez 

uprawy. W rezultacie nastąpił poważny kryzys w ekosystemie rzeki z powodu znacznego 

spadku ilości materii organicznej trafiającej do koryta rzeki, stanowiącej główne źródło 

energii w łańcuchu pokarmowym. Brak funkcji hydromorfologicznej rzeki uniemożliwia 

osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego zgodnie z zasadami ramowej dyrektywy wodnej. 

 

• David Howell (kierownik SEO ds. polityki środowiskowej) i Nicolás López‐Jiménez 

(kierownik SEO/BirdLife ds. zagrożonych gatunków – Dział Ochrony Środowiska) wyjaśnili, 

że obecna gospodarka wodna w dorzeczu Tagu, a zwłaszcza w jego osi centralnej, w której 

prowadzone są przerzuty wody z Tagu do rzeki Segura, powoduje poważne zniszczenia w 

ekosystemach, czego przejawem jest zanik większości gatunków ryb. Ponadto kilka gatunków 

ptaków żyjących na obszarach specjalnej ochrony ptaków przestało gniazdować na tych 

terenach, ponieważ nie były w stanie przystosować się do sztucznie wprowadzonych zmian 

(regulacja biegu rzeki). Obszary gniazdowania uległy wysuszeniu, a siedliska – znacznej 

fragmentacji. Obszary Natura 2000 przeszły istotną transformację. Plan gospodarowania 

wodami w dorzeczu Tagu nie uwzględnił ani utrzymania reżimu przepływu środowiskowego 

umożliwiającego przetrwanie tych gatunków, ani środków na rzecz regeneracji brzegów i 

obszarów najbardziej dotkniętych tymi zjawiskami. Nowe plany gospodarowania stanowią 

zagrożenie dla siedlisk i gatunków chronionych. Przeprowadzona regulacja przepływu 

negatywnie wpłynęła na obszary Natura 2000. Oddziaływanie to wynika z regulacji Tagu i 

ciągłych przerzutów wody oraz jest zauważalne na obszarze Natura 2000 Carrizales y Sotos 

de Aranjuez. 

 

• Nuria Hernández‐Mora (Fundación Nueva Cultura del Agua / Uniwersytet w Sewilli) 

wyjaśniła, że przerzuty wody Tag‐Segura stanowiły polityczny priorytet dla wielu różnych 

rządów Hiszpanii, co uniemożliwiło racjonalne podejście do wyzwań związanych z 

zaopatrzeniem w wodę dorzecza Segury. Obecnie jednak jest jasne, że aby zapewnić 

przestrzeganie prawodawstwa unijnego, a zwłaszcza dyrektyw Natura 2000 i ramowej 

dyrektywy wodnej, przerzuty te nie mogą odbywać się na dotychczasowych zasadach, 

wziąwszy pod uwagę obecne prognozy dotyczące zmiany klimatu. Już doszło do ograniczenia 

dostępnych zasobów wodnych w górnym biegu Tagu o 48%, jeśli porównać sytuację z lat 80. 

z chwilą obecną. Przerzuty zaprojektowano na podstawie już nieaktualnych szacunków. Z 

kolei zgodnie z obecnymi prognozami ilość dostępnych zasobów wodnych w górnym biegu 

Tagu będzie nadal się zmniejszać. Ponadto warunki środowiskowe w Tagu poniżej miejsca 

przerzutu, zwłaszcza na obszarach Natura 2000, są godne ubolewania z powodu braku 

przepływów środowiskowych w Tagu. Brakuje wody, aby dalej prowadzić przerzuty. Ponad 

80% zasobów wodnych z rzeki Segura wykorzystuje się na potrzeby irygacji. Z pewnością 

zatem ilość wody w dorzeczu Segury wystarcza na pokrycie wewnętrznego zapotrzebowania 

na wodę. Ponadto występuje całkowity brak kontroli nad sposobem użytkowania wód 

gruntowych w dorzeczu. Od wody pochodzącej z przerzutów należy pobierać opłaty w pełnej 

wysokości zamiast obecnych, wysoce subsydiowanych stawek. Obecnie koszt irygacji 

wodami pochodzącymi z Segury wynosi 0,09 EUR/m3, o 40% mniej niż w czasie, gdy 

rozpoczęto przerzuty wody w 1981 r., i o 50% mniej niż wynosiła cena tej wody na rynku 

między dorzeczami w czasie suszy, która miała miejsce w latach 2005–2008. 

 

Po prezentacjach dokonanych przez naukowców członkowie różnych organizacji 

obywatelskich zrzeszających mieszkańców obszarów przybrzeżnych Tagu oraz stowarzyszeń 

miast krótko przedstawili oddziaływanie przerzutów wody Tag-Segura na swoje miasta pod 
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względem społeczno-ekonomicznym, kulturalnym, środowiskowym i krajobrazowym. 

Przewodniczący Stowarzyszenia Miast Nadbrzeżnych Entrepeñas i Buendía mówił o stratach 

wynikających ze spadku dochodów z turystyki, utraconych możliwościach rozwoju 

gospodarczego i spadku liczby ludności z powodu stale niskiego poziomu wody w pobliskim 

zalewie (wynoszącego obecnie 13% możliwości retencyjnych) od czasu uruchomienia 

przerzutów wody Tag-Segura. Przedstawiciele stowarzyszeń obywatelskich: Stowarzyszenie 

Mieszkańców Aranjuez w Obronie Tagu, Platforma Mieszkańców Toledo w Obronie Tagu, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Tagu z Carpio de Tajo oraz Platforma Mieszkańców Talavery w 

Obronie Tagu zabrali głos, aby przedstawić istniejące społeczne zapotrzebowanie na 

regenerację rzeki. Aranjuez i Toledo są też miastami znajdującymi się na liście światowego 

dziedzictwa UNESCO, a Tag stanowi część wartości tego dziedzictwa. 

 

Wizyta zakończyła się pokazem przeprowadzonym przez kajakarzy (z klubów Talavera-Talak 

i Klubu Sportowego z Aranjuez) demonstrującym płytkość rzeki w okolicach Talavera de la 

Reina, gdzie poziom wody wynoszący tylko 20 cm umożliwia im chodzenie obok kajaków. 

 

Uwagi ogólne  

 

Podczas wizyty delegacja zauważyła, że istnieje potrzeba bardziej owocnego i pełnego 

zaufania dialogu miedzy składającymi petycje a właściwymi organami publicznymi. 

Zasadniczo przedstawiciele władz byli zdania, że plany gospodarowania wodami w dorzeczu 

Ebro i Tagu były zgodne z ramową dyrektywą wodną, podczas gdy składający petycję 

twierdzili, że jest wprost przeciwnie. Ci ostatni ponadto zwrócili uwagę na możliwe 

naruszenia dyrektyw siedliskowej i ptasiej, ponieważ niedobór i niewłaściwy stan wód w obu 

rzekach negatywnie wpływają na liczne obszary Natura 2000. Ponadto władze twierdzą, że 

plany zostały przyjęte z poszanowaniem formalnych zasad udziału społeczeństwa, natomiast 

składający petycję wyrażają zastrzeżenie, że przeprowadzone konsultacje miały jedynie 

prowizoryczny charakter.  

 

Po drugie wizyta ta uświadomiła problem niedoboru wody we wschodniej Hiszpanii 

spowodowany zmianą klimatu, zapotrzebowaniem na wodę wynikającym z presji 

urbanistycznej, intensywną irygacją i turystyką. Aby zaradzić temu problemowi niedostatku 

wody, zaproponowano dwa rozwiązania: przerzuty wody i odsalanie. Posłowie zostali 

poinformowani o dostępnych technologiach odsalania otrzymujących dotacje unijne. Należy 

dokonać przeglądu przyszłego zapotrzebowania na wodę, aby nie doprowadzić do niedoboru 

wody, który zagroziłby także nawadnianym obecnie uprawom.  
 

Po trzecie eksperci przedstawili dowody na to, jak regresja wpływa na rodzime gatunki, takie 

jak ptaki, skorupiaki i organizmy słonolubne, oraz zasugerowali możliwe sposoby łagodzenia 

skutków zmiany klimatu w Delcie Ebro. Większość powierzchni delty stanowi park naturalny 

chroniony na podstawie dyrektyw ptasiej i siedliskowej, obszar objęty konwencją ramsarską i 

rezerwat biosfery UNESCO. Różne zainteresowane strony – rolnicy zajmujący się uprawami 

ryżu, rybacy, ornitolodzy i ekolodzy – zwróciły uwagę na problemy delty, takie jak regresja, 

subsydencja, erozja i zasolenie.  

Jednym z głównych problemów, na jakie skarżyli się składający petycje, jest brak przepływu 

środowiskowego w rzece. Niska jakość wody w rzece, która utrzymuje taki sam poziom przez 

dwanaście miesięcy w ciągu roku, negatywnie wpływa na siedliska i gatunki. Delegacja 
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zauważyła, że w przypadku Tagu stan faktyczny w terenie – warunki środowiskowe poniżej 

miejsca przerzutu wody, szczególnie na obszarach Natura 2000 – różnił się od sytuacji 

opisanej podczas wcześniejszych spotkań z powodu braku przepływów środowiskowych. 

Komisja już wcześniej otrzymywała skargi w związku z domniemanymi naruszeniami 

dyrektyw ptasiej i siedliskowej na obszarach Natura 2000 położonych w dorzeczu Tagu. 

Wydaje się, że wynika to z pomieszania pojęć przepływu minimalnego, przepływu prawnego 

i przepływu środowiskowego (ten ostatni jest wymagany na mocy ramowej dyrektywy 

wodnej). Organizacje pozarządowe żądają obecnie przeprowadzenia dogłębnego badania w 

związku z obliczaniem przepływu środowiskowego. 

 

Ramowa dyrektywa wodna ma na celu ochronę dobrego stanu śródlądowych jednolitych 

części wód. Jej transpozycji należy dokonać w sposób zapewniający odpowiednie 

użytkowanie tych zasobów wodnych oraz przestrzeganie prawa Unii i zleceń instytucji 

unijnych, a także z uwzględnieniem interesu publicznego. 

 

Delegacja wyjaśniła, że państwa członkowskie mają obowiązek wdrażać i stosować prawo 

Unii, a wszelkie problemy należy rozwiązywać w pierwszej kolejności na szczeblu lokalnym, 

regionalnym lub krajowym, w drodze dialogu i współpracy między władzami a obywatelami. 

 

Zalecenia 

 

Komisja Petycji: 

 

1. uważa, że należy ponownie ocenić kwestię gospodarki wodnej w Hiszpanii zgodnie z 

wymogami ramowej dyrektywy wodnej i planami gospodarowania wodami w dorzeczu 

(PGWD); 

2. podkreśla, że w najnowszych PGWD nadal nie wyeliminowano wszystkich niedociągnięć 

zidentyfikowanych przez Komisję w marcu 2015 r. w ramach planów cyklu pierwszego, 

a zatem nadal nie są one zgodne z przepisami ramowej dyrektywy wodnej; wzywa 

Komisję do odrzucenia cyklu drugiego planów gospodarowania wodami w dorzeczu 

przedstawionego przez rząd Hiszpanii; 

3. zwraca się do Komisji o przedstawienie sprawozdania z ostatnich postępów w związku z 

petycjami 0938/2012 i 834/2012 oraz wszystkimi pozostałymi otwartymi skargami 

dotyczącymi przestrzegania ramowej dyrektywy wodnej w dorzeczach Tagu i Ebro; 

4. zwraca się do Komisji o uważne monitorowanie wdrażania prawa Unii w planach 

gospodarowania wodami w dorzeczu w Hiszpanii, zwłaszcza w przypadku cyklu 

drugiego planów gospodarowania wodami w dorzeczach Ebro i Tagu (PGWD) 

przedstawionych przez rząd Hiszpanii w styczniu 2016 r.; zwraca się do Komisji o 

uważne monitorowanie sytuacji w Delcie Ebro i środkowym biegu Tagu w kolejnym 

sprawozdaniu z wdrażania ramowej dyrektywy wodnej w ramach planów 

gospodarowania wodami w dorzeczu, które Komisja ma opublikować w 2017 r.; 

5.  sugeruje, aby władze Hiszpanii współpracowały skutecznie z władzami regionalnymi, 

organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem obywatelskim oraz nawiązały z nimi 

konstruktywny dialog w ramach przygotowań do cyklu trzeciego PGWD; faktycznie 

poświęcając właściwą uwagę zarzutom, które mogą pojawić się w trakcie tego procesu; 
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6. podkreśla znacznie spójności między każdą oceną oddziaływania na środowisko w 

różnych częściach rzeki a strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla PGWD 

każdej rzeki;  

7. przypomina, że na podstawie przepisów ramowej dyrektywy wodnej przepływ 

środowiskowy powinien też wystarczać do osiągnięcia odpowiedniego stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach Natura 2000, których przetrwanie 

zależy od stanu wody; podkreśla, że przepływ środowiskowy nie tylko odnosi się do 

ilości wody, ale także do dobrego składu chemicznego wód wewnętrznych, w 

szczególności w tak ważnych rzekach jak Ebro i Tag, które są źródłem odpowiedniej 

różnorodności biologicznej, co potwierdza wiele różnych chronionych obszarów Natura 

2000 wzdłuż obu tych rzek; 

8. wskazuje, że niskie poziomy ustanowione w odniesieniu do przepływów minimalnych w 

PGWD Tagu w gminach Almoguera, Aranjuez, Toledo i Talavera de la Reina, w 

powiązaniu z brakiem okresowych wahań w poziomie przepływów, przyczyniają się do 

poważnej zmiany reżimów przepływu wody na powiązanych obszarach Natura 2000; 

uważa, że powoduje to trwałą zmianę siedliska dla ryb i innych gatunków na terenach 

mających znaczenie dla Wspólnoty, istotnie wpływając na ich ochronę i nie 

przyczyniając się do ich odbudowy; 

9. zaleca przeprowadzenie aktualnego, niezależnego i kompleksowego badania dotyczącego 

potrzeb obszarów chronionych, jeśli chodzi o jakość wody i przepływ środowiskowy, 

zgodnie z celami środowiskowymi określonymi w ramowej dyrektywie wodnej oraz 

wymogami dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Badanie takie powinno zawierać dane 

potrzebne do dokonania przeglądu PGWD kolejnego cyklu oraz pomóc ustalić przepływy 

środowiskowe potrzebne w Delcie Ebro i środkowym biegu Tagu. Powinno ono uzyskać 

dotacje unijne i odbyć się z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, w tym 

przedstawicieli władz regionalnych, składających petycje i stowarzyszeń społeczeństwa 

obywatelskiego; 

10. sugeruje, aby władze Hiszpanii zbadały dalsze możliwości, zgodnie z zaleceniami 

Komisji, w ramach programów środków przewidzianych w PGWD i powiązanych 

inwestycji, aby osiągnąć cele środowiskowe i zaspokoić podstawowe zapotrzebowanie na 

wodę, np. pitną, tak aby umożliwić przywrócenie właściwego reżimu wylewania rzeki; 

11. sugeruje, aby w związku z dążeniem do osiągnięcia celów środowiskowych 

ustanowionych w PGWD Tagu władze Hiszpanii dokonały przeglądu przepływów 

środowiskowych proponowanych dla Tagu w PGWD cyklu drugiego; sugeruje, aby 

zgodnie z przepisami hiszpańskiej ustawy o wodzie, wytycznymi Komisji w sprawie 

przepływów środowiskowych i ramową dyrektywą wodną przepływ środowiskowy był 

wystarczający dla osiągnięcia celu dobrego stanu rzeki, umożliwiając wystarczające 

rozcieńczenie oczyszczanych ścieków; przepływ ekologiczny powinien też wystarczać do 

osiągnięcia odpowiedniego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków na 

obszarach Natura 2000, których przetrwanie zależy od stanu wody; 

12. wzywa władze Hiszpanii do włączenia dostępnych zasobów wodnych do obecnego 

PGWD, z uwzględnieniem wody pochodzącej z niekonwencjonalnych źródeł, zwłaszcza 

z finansowanych przez Unię zakładów odsalania, aby zwiększyć bezpieczeństwo 

zaopatrzenia w wodę w wymiarze dorzecza;  
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13. sugeruje, aby władze Hiszpanii dokonały oceny adekwatności istniejących instrumentów 

zwrotu kosztów i ich spójności z celami określonymi w ramowej dyrektywie wodnej i 

PGWD;  odpowiedni system ustalania cen wody dodatkowo ułatwiłby skuteczną ochronę 

środowiska. 


