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Célkitűzés 

 

A Spanyolországban tett tényfeltáró látogatás célja a 0938/2012. és a 834/2012. számú 

petíciók benyújtóival való helyszíni találkozás, valamint a nemzeti hatóságokkal megvalósuló 

párbeszéd volt, hogy a küldöttség jobb bepillantást nyerhessen a Tajo és Ebro folyók 

vízgyűjtő területén az uniós jog állítólagos megsértésének különféle vonatkozásaiba, különös 

tekintettel a víz-keretirányelvre (a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek 

meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv).  

 

Látogatás az Ebro-deltánál február 8-án 

 

A küldöttség február 8-én érkezett a tarragonai „Mirador Mijorn” kilátóhoz, ahol találkoztak a 

Plataforma en Defensa del Ebre (az Ebro folyó védelméért küzdő csoport) nevében a 0938/12. 

sz. petíciót benyújtó személyekkel, és látogatást tettek az Ebro deltájában.  

 

Carles Martin és Albert Rovira (az IRTA kutatóintézet tudósai), valamint Toni Munne 

(Agencia Catalana del Aigua – katalán vízügyi intézet) rövid bevezetőjükben ismertették a 

delta helyzetét és a víz visszahúzódásának a természetes fajokra, például a madarakra és 

kagylókra, valamint a sópárló telepekre gyakorolt hatásait, majd a küldöttség a kilátóból a L’ 

Encanyisada nevű helyszínt látogatta meg, ahol kerekasztal beszélgetést tartottak a petíció 

benyújtóival. 

 

A kilátóban a szakértők kifejtették, hogy a nagyrészt a Natura 2000-hez tartozó 

természetvédelmi területen az Európai Bizottság 2010-től 2014 végéig, 1,5 millió eurós uniós 

finanszírozással egy olyan Life+ projekt megvalósítását tette lehetővé, amely a delta 

lagúnáiban található élőhelyek helyreállítására, valamint az Ebro-delta két part menti 

lagúnájának – a L’Alfacada és a La Tancada – kezelésére irányult, a gazdag biológiai 

sokféleséggel rendelkező ökoszisztéma megőrzése érdekében, amely különösen az Ebro 

vízgyűjtő-gazdálkodási terve második ciklusának végrehajtásával került mára veszélybe. 

 

Az idő szűkössége miatt nem került sor a kísérleti projekt meglátogatására, amely mérséklő és 

alkalmazkodási intézkedésekkel lép fel az Ebro-deltában az éghajlatváltozás hatásaival 

szemben.  

 

Matilde Font – a Plataforma en Defensa de l’Ebre PDE nevében a petíció benyújtója – 

elmondta, hogy a 0938/2012. sz. petíciót 2012 júliusában nyújtották be az Európai 

Parlamentnek, azt követően, hogy az akkori spanyol kormány közzétette az Ebro folyó első 

vízgyűjtő-gazdálkodási tervére (2010–2015) vonatkozó tervezetét. E tervet 2009-ben kellett 

volna jóváhagyni, majd helyébe a tervezés második ciklusa (2015–2021) lépett. A mindeddig 

lezáratlan petíciót az Európai Parlament három alkalommal vitatta meg.   

 

A petíció benyújtóinak véleménye szerint a petícióban szereplő állítások az „új” terv második 

ciklusára is ugyanúgy érvényesek. A kormány által 2016 januárjában ismertetett, az Ebro 

folyó vízgyűjtő területére vonatkozó új gazdálkodási terv a korábbihoz képest semmilyen 

lényegi változást nem tartalmaz, különösen igaz ez a terv Ebro-deltára gyakorolt hatással 

foglalkozó részeire.   

A petíció benyújtója azzal folytatta, hogy a víz-keretirányelv és a vízgyűjtő-gazdálkodási 
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tervek végrehajtásáról szóló, 2015 márciusában közzétett jelentésben az Európai Bizottság 

(EB) nagy számban fogalmazott meg ajánlásokat a spanyol állam hidrológiai terveivel, köztük 

az Ebro vízgyűjtő-gazdálkodási tervével kapcsolatban, amelyeket a spanyol kormány a 

második ciklusban sem vett figyelembe. Ennélfogva az új terv nem garantálja az Európai 

Bizottság által kitűzött célok megvalósulását, sem pedig a víztestek víz-keretirányelvben 

előírt jó környezeti állapotát. 

 

A SEO BirdLife részéről felszólaló David Howell szerint az Ebro deltája az Afrika és Európa 

között vonuló vándormadarak számára stratégia jelentőségű természetes környezet.  A delta 

felületének túlnyomó része az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelvek keretében védett 

nemzeti park, a Ramszári Egyezmény hatálya alá tartozó terület, valamint az UNESCO által 

bioszféra-rezervátummá nyilvánított terület. Az Ebro 2015–2021 közötti időszakra szóló új 

vízgyűjtő-gazdálkodási terve nem garantálja az Ebro-deltában élő természetes fajok 

megőrzését. A terv második (2015–2021 közötti) ciklusa véleménye szerint nem javított a 

helyzeten.  

 

A PDE részéről jelen lévő Susanna Abella szerint a közelmúltban jóváhagyott vízgyűjtő-

gazdálkodási tervet a vízhasználati jogok átruházására vonatkozó feltételek alapján dolgozták 

ki, amelyek nincsenek összhangban a vízügyi irányelvben foglalt környezetvédelmi 

előírásokkal. A terv végrehajtására előirányzott költségvetés mintegy 85%-a a vízigények 

kielégítésére irányuló intézkedéseket és projekteket finanszírozza, amelyek elsősorban 

nagyméretű vízművek, gátak és öntözőcsatornák építéséhez kapcsolódnak. Eme intézkedések 

többsége a víztestek állapotromlásához vezethetnek. Az Ebro vízgyűjtő-gazdálkodási terve a 

vízfogyasztás hatalmas mértékű növekedésével – ezáltal a folyók vízkészletének 

csökkenésével – számol. A vízgyűjtő területen jelenleg öntözött területek (965.000 hektár) 

tovább fognak (46%-kal) növekedni, összesen 1.410.000 hektárnyi területre kiterjedve. A 

vízgyűjtő-gazdálkodási terv 56 új szabályozási munkát tartalmaz (gátak és hasonló projektek), 

ami a jelenlegi 7580 hm3-es kapacitáson felül évente több mint 2000 hm3 víz tárolását fogja 

lehetővé tenni. 

 

Az IRTA-t képviselő Carles Ibañez szerint az Ebro átlagos vízkészlete a becslések szerint 

hozzávetőlegesen 13 900 hm3/év. A vízgyűjtő területen a tervek alapján megvalósuló 

1.410.000 hektáros öntözött mezőgazdasági terület vízhasználati igénye a becslések szerint 

évente összesen 10.700 hm3/-t tesz majd ki (az Ebro évi átlagos vízkészletének 77%-a). Ezen 

új öntözési projektek végrehajtása tovább súlyosbítaná a vízproblémákat, kihatva a védett 

vizes élőhelyekre és különösen az Ebro-deltára, a folyótorkolatra és az Ebro vízi 

ökoszisztémájára. 

 

Carles Ibañez szerint az Ebro új vízgyűjtő-gazdálkodási terve évi 3.010 hm3-ben állapítja meg 

(a vízkészlet 21%-a) az Ebro-delta megőrzéséhez szükséges ökológiai vízigényt. A petíció 

benyújtói és a szakértők ugyanakkor ezt teljességgel elégtelennek tartják. A folyó utolsó 

szakaszában az ökológiai vízigény rendszerére vonatkozó, hatóságok által megadott adatok 

azt az értéket jelentik, ami az Ebro vize iránti összes jelenlegi és jövőbeli igény teljesítése 

után megmarad. Az új vízgyűjtő-gazdálkodási terv nem bizonyítja, hogy az ökológiai 

vízigény javasolt rendszere nem fog rontani az Ebro-delta vízi ökoszisztémáján. A vízhozam 

megállapítása során az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni, hogy garantálni lehessen e 

stratégiai jelentőségű földközi-tengeri természeti terület megőrzését. A folyó utolsó szakaszán 

az Ebro tölcsértorkolatot képez, ahol megfelelő ökológiai vízigényt kell biztosítani. Az új 

vízgyűjtő-gazdálkodási terv számításai ugyanakkor ezt nem tükrözik. Például a folyó e 
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szakaszának vízhozamánál figyelembe kell venni a felszín alatti vizekben a sósvíz 

benyomulásának jelenségéhez köthető kockázatokat. A sósvíz hosszan tartó benyomulása 

megváltoztathatja a sótartalmat kevéssé tűrő őshonos fajok élőhelyeinek alkalmasságát, 

valamint növelné az algavirágzás gyakoriságát és intenzitását. Mindez súlyos káros 

következményekkel járna az Ebro alsó szakaszának víztesteire. Emellett az Ebro 

folyóáramlási dinamikája jelentős hatást gyakorol a parthoz közeli tengeri ökoszisztémákra is. 

Emiatt az ökológiai vízigény rendszerének figyelembe kell vennie a kontinentális vizek e 

tengeri ökoszisztémák termelékenységéhez való hozzájárulását. A vízhozam jelenlegi 

rendszere ezenkívül megfelelő árasztási rendszert sem alakít ki, ami pedig létfontosságú a 

jelenleg a folyó felső szakaszán lévő gátaknál lerakódott üledékek mobilizálásához. 

 

Carles Ibañez kifejtette, hogy a víztestek ökológiai állapota a víz-keretirányelv 

kulcsfontosságú eleme, ami lehetővé teszi a hatóságok számára konkrét diagnózis felállítását 

és a jó környezeti állapot megteremtése érdekében egyedi célok kitűzését. A petíció benyújtói 

szerint az Ebro vízgyűjtő-gazdálkodási terve a víztestek állapotának értékelését illetően 

hiányos. Nem határozták meg a referenciaviszonyokat a folyó vízgyűjtő területének egyes 

részein, és a tervben nem szerepel semmilyen arra alkalmas módszer, hogy az EU által előírt 

minőségi normák teljesítéséhez fel lehessen mérni az Ebro-delta ökológiai állapotát. A 

jelenlegi ökológiai állapot világos megfogalmazása hiányában nem lehetséges a tervezett 

intézkedések hatásának értékelése. Az Ebro folyóért felelős hatóságok és az illetékes spanyol 

minisztériumok által közzétett információk a petíció benyújtói szerint félrevezető képet adnak 

az Ebro vízgyűjtő-területének jelenlegi ökológiai állapotáról. E hatóságok ugyanis azt állítják, 

hogy a vízgyűjtő-területen található víztestek mintegy 70%-a jó ökológiai állapotban van, és 

környezeti célként 75%-os arányt tűznek ki. Ez az elemzés jelentősen felülértékeli a helyzetet, 

mivel a víztestek 35%-a még csak nem is szerepel az értékelésben. A petíció benyújtója 

szerint pontosabban tükrözné a valós helyzetet, ha a jó ökológiai állapotban lévő víztestek 

arányát 42%-ban állapítanák meg. Végül a Natura 2000 területek kiegészítő ellenőrzése nem 

szerepel a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben. Környezeti szempontból az Ebro-delta azért 

jelentős, mert viszonylag kis területen (330 km2) rendkívül sokféle élőhely, illetve vadon élő 

növény és állat található, valamint stratégiai szerepet tölt be az észak-déli irányban vonuló 

vándormadarak számára. Említésre méltó még a madárvilága és sókedvelő (halofil) 

növényzete.  A delta számos élőhelye és faja ritka Európában és a Földközi-tenger térségében, 

így megőrzésük a biológiai sokféleség fenntartása érdekében fontos feladat. E fajok és 

élőhelyek többsége rendkívüli mértékben függ a víztől és az Ebro által a deltában lerakott 

üledéktől. 

 

Ibañez úr azzal fejezte be előadását, hogy az Ebro vízgyűjtő-gazdálkodási terve nem méri fel 

a jelentős környezeti értéket képviselő területekre vagy az itt élő fajokra az abból következő 

hatásokat, hogy a folyó felső szakaszán 445.000 hektárral megnő az öntözött földterületek 

kiterjedése (és az ezzel járó műtrágyázás és egyéb vegyi anyagok okozta szennyezés), 

valamint csökken a deltát elérő üledékek volumene, amelyek inkább a folyó felső szakaszán 

lévő gátak mögött rakódnak le. Jelenleg igen kevés üledék jut el a deltáig. Az óriási tározók 

megépítése és az öntözött területek 1960-as évekbeli kibővítése óta a delta jelentős 

földterületeket veszített el (a talajsüllyedés és a visszahúzódás miatt), különösen a Natura 

2000 hálózatba tartozó part menti területeken, élőhelyek és állatfajok eltűnését eredményezve. 

A visszahúzódás mértéke jelenleg évi 10 méter. A vízhozam, a folyóval szállított tápanyagok 

és üledékek csökkenése következtében hanyatlani fog az Ebro torkolatánál a tenger és a közeli 

part menti térségek biológiai termelékenysége. Az édesvíz csökkenése a deltában és az 

árterületen élő növényi közösségek megváltozásával járhat, és a madarak túlélése e 
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tényezőkön múlik. Az üledékek hiánya fontos fészkelőterületek elvesztéséhez fog vezetni, 

amellett, hogy a tengerszintet is meg fogja emelni. 

 

Joan Balague és Ramon Carles halászok szerint nyilvánvaló az Ebro hatása a halászatra, 

például a tarragonai területen fogott szardella mennyiségére: az Ebro által másodpercenként a 

tengerbe szállított minden egyes vízköbméter a következő évben 200 kg szardellafogást 

eredményez.  Nyilvánvaló, hogy a jelentős földközi-tengeri folyók jó állapotának megőrzése 

kulcsfontosságú a tengerekbe érkező tápanyagok és a Földközi-tenger tápláléklánca 

szempontjából. A folyók édesvize a benne lévő tápanyagok segítségével „megtermékenyíti” a 

tengert e térségben, és rendkívül termelékeny sósvíz-édesvíz kölcsönhatási területet hoz létre.  

A fitoplanktonok a vízi ökoszisztémák táplálkozási láncának alapját képezik. Számos 

tanulmány egyértelmű összefüggést mutat a halfogások és egyéb tengeri állatok és kagylók 

volumene (szardínia, szardella, homár, garnélarák és kagylók), valamint az Ebro folyó 

hozama között. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben javasolt vízhozam a drámai csökkenés 

mellett a természetes vízhozam-ciklusokat sem veszi figyelembe. 

 

Az Ebro minden idők legalacsonyabb vízhozamát 2011–2012-ben mérték (4.000 hm3/év). A 

kagylótermelés évi 2500 tonnára, az átlagos minősége pedig 180 g/kg-ra zuhant. 

A következő évben, 2013–2014-ben (csapadékos ciklus kezdete) a vízhozam a 16.000 

hm3/évet is meghaladta, a következő évi kagylótermelés évi 4000 tonnára, a minőség pedig 

240g/kg-ra nőtt. 

Összegezve tehát: a folyók vize nem vész kárba a tengerben. A tengeri ökoszisztémákban 

természetes módon generál termelékenységet. 

 

Jordi Prat rizstermelő szerint az Ebro-delta túlnyomó részén egyedül rizst lehet termelni. A 

talaj – tengervíz miatti – természetes sótartalmának megfékezéséhez szükség van a földek 

édesvízzel való elárasztására. A termőföldeket elárasztják, tavasszal pedig rizzsel bevetik. A 

termést hat hónappal később lehet betakarítani.  

Ezután a rizsföldet felszántják és elárasztják, stratégiai menedéket biztosítva a madarak 

számára. A rizsföldek madárfajok széles skálájának adnak otthont, különösen pedig 

táplálékot. Emiatt e termény létfontosságú a térség madártani jelentőségének megőrzése 

szempontjából. 

A rizsföldek emellett magas szintű biológiai sokféleséggel rendelkező vízi ökoszisztémaként 

is funkcionálnak.  

A deltában öntözési hálózatot építettek ki, amely a delta területén elosztja az Ebro folyó vizét 

és kis mennyiségben üledéket szállít a delta területére. Az üledék csak ilyen módon tud eljutni 

a deltában található termőföldekhez, hogy csökkentse a talajsüllyedés és a visszahúzódás 

hatását. A folyó vízhozamának apadása és az új víztározók építése drámai mértékben fogja 

csökkenteni a delta területére elérő édesvíz mennyiségét, amelynek következtében növekedni 

fog a talaj sótartalma. A deltát elérő üledék hiánya fel fogja gyorsítani a természetes 

süllyedést. 

  

A kerekasztalt követően Tatjana Ždanoka, Bodil Valero, Kostadinka Kuneva, Rosa Estaràs 

Ferragut, Javi Lopez, Ernest Urtasun és Csáky Pál szólaltak fel/válaszoltak a kérdésekre. 

 

Madrid, február 9. – találkozó a mezőgazdasági élelmiszerügyi és környezetvédelmi 

minisztérium, a Tajo és az Ebro folyók vízgazdálkodási hatóságai, valamint a vízügyi 

főigazgatóság (DGA) képviselőivel  
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Csáky Pál, a küldöttség vezetője köszönetet mondott és méltatta a látogatás konstruktív 

szellemét, valamint a Tajo és Ebro folyókkal kapcsolatosan a Petíciós Bizottsághoz benyújtott 

két petícióra emlékeztetve hangot adott ama vágyának, hogy jobban megismerje a 

spanyolországi vízgazdálkodással kapcsolatos kérdéseket. Kifejtette továbbá, hogy az 

eszmecserék és az (Ebro-deltánál tett) előző napi, illetve a (tagusi vízgyűjtő területre induló) 

másnapi látogatások meg fogják könnyíteni a küldöttség számára a megfelelő ajánlások 

megfogalmazását.  

 

Liana Ardiles vízügyi főigazgató röviden ismertette a spanyolországi vízügyi terveket, és az 

alábbi általános szempontokat emelte ki: 

– Az első tervezési ciklust a második ciklus nagyrészt felváltotta; az új tervek számos javítást 

tartalmaznak. A második tervet 2016 januárjában fogadta el a spanyol kormány. A második 

ciklus fejlesztései közül az alábbiak a legfontosabbak: a tervet a víz-keretirányelv 

követelményeihez igazították, valamint abba az Európai Bizottság valamennyi ajánlását 

beépítették. Liana Ardiles elmondta, hogy a tervezési ciklus folyamatosan javul. 

– Kiemelte a vízgazdálkodás sajátosságait a rendkívüli szárazsággal és áradásokkal egyaránt 

sújtott Spanyolországban, valamint azt, hogy miképpen befolyásolja a gazdasági fejlődést a 

mediterrán éghajlaton döntő fontosságú víz. Liana Ardiles szerint a többi uniós tervben nem 

kell egyensúlyozni az igények kielégítése és a környezetvédelmi célkitűzések között, hiszen 

máshol nem jelent ilyen problémát a kevés és rendszertelen vízellátás. 

– Azt is elmagyarázta, hogy az elmúlt években a hatóságok hogyan jártak el a nagyszámú 

felhasználót érintő első és második ciklus tervezésekor, amely során több mint 18 hónapon át 

nyilvánosan elérhetőek voltak az információk és az összes érdekelt fél képviseltette magát. 

Valamennyi vízgazdálkodási terv – így az Ebro és Tajo folyóké is – 80%-os támogatottságot 

élvezett, lefedve az összes régiót és felhasználói csoportot. Az összes felhasználó a tervek 

mellett szavazott. 

– Liana Ardiles elismerte, hogy voltak jogi problémák és bírósági pereskedésre is sor került, 

de az első tervezési ciklussal kapcsolatban megnyitott 40 bírósági ügy közül 20 esetben a 

nemzeti hatóság javára született döntés (konkrétan pedig kiemelte a legfelső bíróság 

közelmúltbeli ítéletét az Ebro első ciklusbeli tervéről, amely ítélet különösen az ökológiai 

vízigény megállapítása tekintetében megerősíti a hatósági terveket). 

 

Victor Arqued, vízügyi tervezésért és a fenntartható vízhasználatért felelős főigazgató 

felszólalásában az alábbiakra tért ki: 

– Különböző célokból a víz-keretirányelv előtt is készített Spanyolország vízgyűjtő-

gazdálkodási terveket. Feladatuk a társadalmi-gazdasági szükségletek kielégítése és a víz 

elosztása volt (tekintettel arra, hogy Spanyolországban rendkívül egyenlőtlen a vízkészlethez 

való hozzáférés). A víz-keretirányelv módosította a spanyol vízgazdálkodás megközelítését, 

és az irányelv közzétételét követően a hatóságok e két megközelítés (a vízigény és a 

környezet védelme) kombinációja mellett döntött. 

– Az első ciklus terveinek előkészítése és feldolgozása során jelentős nehézségekkel kellett 

megbirkózni (a Spanyolországban szűkös erőforrásnak számító) víz elosztásával 

kapcsolatban. A második ciklus tervei az első ciklus alatt felismert problémák hibáit voltak 

hivatottak orvosolni. E célból a hatóságok együttműködtek az EU-val, és e tervek 

egyértelműen összhangban vannak az uniós előírásokkal. Ez a javítási folyamat nem áll meg, 

hiszen számos ajánlás fog még a harmadik ciklusban is javításokat eredményezni. 

– A második ciklus javításának konkrét szempontjai (kellő időben elfogadva): 

 (4000-ből) közel 3000 víztest esetében megállapították az ökológiai áramlás mértékét; 
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 javult a víztestek besorolása, különösen az Ebro-deltában; 

 figyelembe vették a Natura 2000 területeket érintő követelményeket, különösen a Tajo 

és az Ebro esetében; 

 komoly előrelépés történt az ökológiai áramlás meghatározása és a nyomon követési 

programok fokozása terén; 

 csökkent az ismeretlen állapotú víztömegek száma és új szabályokat vezettek be a 

víztestek állapotának értékelésére. 

 

Raimundo Lafuente, az Ebro folyó hidrológiai szövetségének elnöke szólalt felt és az alábbi 

észrevételeket tette: 

– Az Ebro vízgyűjtő-területe a legnagyobb kiterjedésű az Ibériai félszigeten. 

– Az Ebro folyóra vonatkozó vízgazdálkodási tervet a spanyol és az uniós szabályoknak 

(például az élőhelyvédelmi irányelv és a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelv) 

megfelelően készítették el. 

– A tervet széles körű nyilvános konzultációs eljárást követően dolgozták ki azzal a céllal, 

hogy az a jelenlegi jogszabályoknak való megfelelés keretében az összes érzékeny témát 

felölelje. Javították a költségmegtérülést, a víztestek értékelését és az ökológiai vízigényeket. 

– Az Ebro vízgyűjtő-területének vízügyi tervezése és gazdálkodása során a vízgyűjtő területen 

alkalmazták az integrált vízgazdálkodás elveit, az érintettek közötti együttműködés 

szellemében. 

– Kiemelte, hogy az Ebro-delta ökológiai vízigényéről szóló tanulmányok és kutatás terén 

jelentős erőfeszítések történtek. Az Ebro torkolatának ökológiai vízigénye a hidrológiai terv 

szerint arányosan jóval magasabb, mint az Ebro vízgyűjtőjébe tartozó többi folyó, más 

spanyol folyók torkolata és a világ félszáraz területein áthaladó folyók esetében megállapított 

értékeknél. Ez nyilvánvalóvá teszi az Ebro medencéjében a környezet védelmében tett 

erőfeszítéseket. 

– Az elfogadott ökológiai vízigény megfelel a számítási módszerekre vonatkozó spanyol 

jogszabályoknak. E vízigények hatásának értékelése arra enged következtetni, hogy az 

ökológiai vízigény kielégíthető és az Ebro-deltában a legnagyobb gondot a jövőben a 

tengerszint éghajlatváltozással magyarázható növekedése fogja jelenteni 

 – Lafuente úr elmondta, hogy az Ebro-delta ökológiai vízigényét meghatározó hidrológiai 

terv technikai minőségét a spanyol legfelsőbb bíróság (STS 5035/2015. számú, november 20-

i) ítélete is megerősítette. 

 

Miguel Antolin, a Tajo folyó hidrológiai szövetségének elnöke szólalt fel és az alábbi 

észrevételeket tette: 

– A Tajo a félsziget leghosszabb folyója, vízgyűjtő-területén kevesebb és igen rendszertelen a 

vízhozam. A medence nagyobb szabályozói kapacitással rendelkezik (11,500 hm3), és 

Spanyolország városi lakosságának több mint 20%-a itt él. A víz 58,9 %-át mezőgazdasági, 

26,5%-át városi használatra fordítják. 

– A víztestek állapotát illetően Antolin úr megjegyezte, hogy 58,2%-uk már most jó 

állapotban van. Javult a víztestek ökológiai és kémiai állapota. A Tajo második ciklusbeli 

vízgazdálkodási tervei előrelépést jelentettek a környezeti célok felé, különösen ami az ivóvíz 

minőségét és a természetvédelmi területek tervbe való bevonását illeti. 

– A Tajo folyó ökológiai vízigénye tekintetében a jelenlegi tervekben első alkalommal 

szerepel a 10 m3/mp-es érték meghatározása. A gyakorlatban a folyón áthaladó vízhozam 

ennél magasabb.  

– Antolin úr ismertette a 2,583 milliárd euróra tervezett beruházási program intézkedéseit: az 

összeg 58%-át a vízszennyezés csökkentésére, 21%-át pedig a vízkiemelést szorgalmazó 
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nyomás enyhítésére szánják. 

– Elmondása szerint a hatóságok komoly erőfeszítéseket tettek a jelenlegi kormányzat alatt az 

első ciklus felülvizsgálatának és a második ciklus terveinek jóváhagyása érdekében, hangsúlyt 

helyezve arra, hogy a terveket folyamatosan javítsák.  

 

Manuel Menendez, környezetvédelmi konzulens és a stratégiai környezeti vizsgálatok 

szakértője (a minőségért és a környezeti vizsgálatokért, valamint a természeti környezetért 

felelős főigazgatóság) veszi át a szót. Menendez úr ismerteti a vízgyűjtő-gazdálkodási 

terveket követő stratégiai környezeti vizsgálatok folyamatát. Elmondja, hogy a vízgyűjtő-

gazdálkodási tervek célja a környezet javítása; megjegyzi, hogy a környezetvédelmi szerv 

felügyeleti minőségében járt el, biztosítandó, hogy a víz-keretirányelv környezetvédelmi 

célkitűzései teljesüljenek. Ez a folyamat jelentős javulásokat idézett elő a második ciklusra 

vonatkozó tervek tekintetében. Ezzel összefüggésben kiemeli, hogy az új infrastruktúrára 

vonatkozó környezetvédelmi korlátozások összhangban állnak az európai irányelvekkel, 

továbbá összhang van a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek intézkedései és az egyéb európai 

irányelvek fellépései között. 

 

Csáky úr veszi át a szót és megnyitja a kérdésfeltevési szakaszt: 

 

Pitera asszony utal a petíciók benyújtóinak azon állítására, miszerint az új vízgyűjtő-

gazdálkodási tervek mintegy 2 millió euró értékű, az Ebro folyó deltájában befektetett 

élőhelyvédelmi beruházást (LIFE program) rombolhatnak le. Pontosabb felvilágosítást kér e 

tekintetben, különösen a beruházási időszak hosszáról és az uniós kiadások teljes összegéről. 

Pitera asszony azt is szeretné tudni, hogy készültek-e tanulmányok a vízgyűjtő-gazdálkodási 

tervek ökoszisztémába történő beruházásra gyakorolt hatásáról. Az Európai Bizottság 

második ciklusra vonatkozó ajánlásaival kapcsolatban felteszi a kérdést, hogy vajon a 

hatóságok megtettek-e minden tőlük telhetőt a víztestek értékelésére, mivel a petíciók 

benyújtói szerint a jelenlegi adatok a víztestek mindössze 65%-ának értékelésén alapulnak. 

 

Valero asszony elmondja, hogy megérti a spanyolországi vízgazdálkodás problémáit, de a 

múltbeli megoldások nem szolgálhatnak a jelenlegi és jövőbeli kihívásokra adott válaszok 

kiindulási pontjaként. Véleménye szerint Spanyolország nem a víz-keretirányelv által 

megadott irányba halad, többek között a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben a víz elosztásának 

kérdése tekintetében sem. Elmondja, hogy például a Segarra-Garrigas csatorna esetében más 

megoldásokat kellett volna keresni a felhasználók vízigényének fedezésére, például sótalanító 

üzemekből származó vizet lehetett volna felhasználni, vagy csökkenteni lehetett volna a 

turisztikai felhasználású vízmennyiséget. 

 

Zdanoka asszony rámutat, hogy a küldöttségnek nem a Spanyolország által végzett munka 

értékelése a feladata, hanem az, hogy a bizottság által egy adott régió tekintetében kapott 

petíciókra összpontosítson. Tud róla, hogy demonstrációra került sor az Ebro-deltában. A 

demonstrálók elmondták, hogy nem tisztességesen osztják el a vizet, és kéri, hogy 

ismertessék, milyen prioritások alapján kerül sor a vízfelosztásra. Javasolja, hogy javítsák a 

kommunikációt Katalóniával és hallgassák meg kifogásaikat. 

 

Kuneva asszony elmondja, hogy az új terv alapján 500 000 hektárt fognak öntözni, és arra 

kíváncsi, hogy hogyan fogják kezelni a gátak által visszatartott üledék problémáját, továbbá 

hogy milyen intézkedéseket hoztak az érintett Natura 2000 régiók tekintetében. 
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Estaras asszony elmondja, hogy a petíciókat még az első terv jóváhagyása előtt nyújtották be. 

A terv ismertetését követően 18 hónapos vizsgálati időszakot hagytak a nyilvánosság 

számára, és hogy ez biztosítja a nyilvánosság széles körű részvételét:  az ANC képviselőinek 

84%-a egyetértett az Ebro folyóra vonatkozó második ciklusbeli tervekre irányuló javaslattal. 

Elmondja, hogy Spanyolországban 17 autonóm régió van, és előfordulnak érdekellentétek az 

egyes régiók, illetve a régiók és az állam között. Elismerően nyilatkozik arról, hogy a spanyol 

kormány 3 év késés után erőfeszítéseket tett az első ciklusra vonatkozó tervek elfogadására, 

és hogy a második ciklus terveit időben elkészítették. Másrészt viszont fontosnak tartja 

megemlíteni, hogy az Ebro víztömegének csupán 5%-át nem értékelték. Üdvözli a kapott 

magyarázatokat, és kéri e tendencia folytatását, hogy a tervek megfelelőségét és a víz-

keretirányelvnek való megfelelőségüket illetően a technikai érvek érvényesüljenek a politikai 

érvekkel szemben.  

 

Gutiérrez úr elmondja, hogy a Bizottság most azért van Spanyolországban, mert úgy vélte, 

hogy a petíció benyújtóinak érvei a víz-keretirányelv és más uniós környezetvédelmi 

jogszabályok esetleges megsértésére hívták fel a figyelmet. Tudatában van a spanyolországi 

vízügyi tervezéssel kapcsolatos nehézségeknek. Hangsúlyozza, hogy az igazgatásnak 

figyelembe kell vennie a tervekkel egyet nem értő 20%-ot. Utal arra, hogy Kasztília-La 

Mancha regionális kormánya az érintett városok polgármestereivel és mezőgazdasági 

szervezetekkel együtt egyhangúan azon szándékuknak adtak hangot, hogy fellebbezni fognak 

a Tajo folyó vízgyűjtőjére vonatkozó új terv ellen. Véleménye szerint Spanyolországnak 

kiegyensúlyozott vízügyi politikára van szüksége. Megjegyzi, hogy vannak technikai jellegű 

döntések, de politikaiak is. Ebben az összefüggésben rámutat, hogy a Tajo és az Alberche 

védelmére alakult platform fenntartja az alábbi állításokat a Tajo folyóra vonatkozó terv 

második ciklusa vonatkozásában: túl sok a gáttal eltorlaszolt tartalék 15%-ának, azaz 400 hm3 

mennyiségnek az átadása; 20 m3/s szükséges a Talaverán a jelenlegi 10 m3/s-mal szemben, és 

a Jarama folyón javítani kell a víztisztítást. Úgy véli, hogy vannak jó dolgok a vízgyűjtővel 

kapcsolatos második ciklusra vonatkozó tervben, de véleménye szerint jobb egyensúly 

szükséges. 

 

Evi asszony a deltáról kér információkat. Megállapítja, hogy az EU nem fogja teljesíteni a 

biológiai sokféleséggel kapcsolatban 2020-ra kitűzött célokat és megkérdezi, hogy a 

hatóságok minden szükséges lépést megtesznek-e a biológiai sokféleség és a Natura 2000 

területek védelmére. Másrészről a víznyilvántartással kapcsolatban felteszi a kérdést, hogy az 

igazgatás megpróbál-e olyan intézkedéseket végrehajtani, melyek pozitívan megkülönböztetik 

azokat, akik kevesebb vizet vesznek ki, és eltántorítják azokat, akik többet. 

 

Csáky úr nagyra értékeli a válaszokat és magyarázatokat, és megjegyzi, hogy a megbeszélés 

mindkét fél számára igen hasznos volt. Mindenkinek köszönetet mond a legfrissebb 

információkért; elismeri a spanyolországi vízgazdálkodás összetettségét és az igazgatás által a 

vízügyi tervezés javítására tett erőfeszítéseket. Rámutat, hogy a hatóságok részéről eltökéltség 

tapasztalható ez ügyben, ezért mérsékletet és kitartást javasol a jövőre nézve. 

 

A Tajo folyó vízgyűjtőjéhez tett látogatás – Talavera de la Reina, február 10. 

 

Február 10-én a küldöttség a petíció benyújtóival együtt (0834/12. számú petíció) 

meglátogatta a talaverai helyszíneket. A küldöttség ellátogatott a Talaverai Egyetemre, ahol a 

petíció benyújtói és tudósok részvételével kerekasztal-beszélgetésre került sor. 
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 • Miguel Angel Sanchez úr (a petíció benyújtója, Talaverai Tajo Platform) elmondja, 

hogy a Tajo folyóra vonatkozó vízügyi terv második ciklusa esetében az első ciklusbeli terv 

javítására az Európai Bizottság által tett ajánlások (értékelési módszerek, a környezetvédelmi 

célkitűzések teljesítése alóli kivételek megfelelő indokolása, ökológiai vízigény figyelembe 

vétele, célkitűzések a környezetvédelmi területek vonatkozásában, költségmegtérülés) közül 

nem sokat építettek be. A Tajo folyóra vonatkozó második ciklus tulajdonképpen néhány 

változtatással az első ciklus másolata, tekintettel az első terv elfogadásának jelentős késésére 

(2009 helyett 2014), a két terv időben szinte átfedésben van, és nem történt javulás az új, 

2016-os tervben sem. Az ökológiai vízhozamok esetében például a második ciklusra 

vonatkozó terv szó szerint a korábbi terv tartalmára hivatkozik. A Tajo folyóra vonatkozó 

2016. évi, januárban jóváhagyott vízügyi terv a környezetvédelmi célkitűzéseket alárendeli a 

Tajo folyó vízgyűjtőjében jelentkező belső és külső vízigényeknek. Emlékeztet továbbá arra, 

hogy az úgynevezett memorandummal kapcsolatos panaszokat még nem is vizsgálták. 

 

• Dr. Domingo Baeza (Madridi Autonóm Egyetem) elmondja, hogy a Tajo folyó 

medencéjében a Bolarque és Talavera de la Reina (a petíció fő tárgya) közötti víztesteket az 

állapotértékelés során rossz ökológiai állapotúként sorolták be. A minisztériumnak 

intézkedéseket kellett volna hoznia a helyzet javítására. Ez nem történt meg, ennélfogva a 

hatóságok nem tettek eleget a víz-keretirányelv szerinti kötelezettségeiknek. Ezenkívül az 

ökológiai vízhozam vonatkozásában, ami a Tajo víztestei állapotának javítását célzó, a 

spanyol jogszabályokban előírt követelmény és kulcsfontosságú intézkedés, a 2016 

januárjában jóváhagyott új terv (2015–2021) megismétli a korábbi tervben (2009–2015) 

szereplő, javasolt minimális vízhozamot. Az egész évben állandó minimális vízhozam 

koncepciójának nincs semmilyen tudományos vagy jogi alapja, és nem is felel meg a folyó jó 

ökológiai állapota céljának elérésére. Az egész évben változatlan, stabil minimális vízhozam 

tudományos szempontból nem megfelelő. Olyan ökológiai vízhozamrendszer szükséges, 

amely utánozza a természetes vízhozam változékonyságát és lehetővé teszi a vízhozam 

biológiai és környezeti funkcióinak helyreállítását: a halak migrációját, a part menti vegetáció 

helyreállását, a folyópartok időszakos elárasztását. Ehhez a szárazabb és forróbb nyári 

hónapokban egy minimális vízhozam, az év többi részében azonban bőségesebb vízhozam 

szükséges, mely a folyó természetes és változó vízrajzát utánozza. A Tajo folyó vízgyűjtő-

gazdálkodási terve nem javasol ökológiai vízhozamrendszert. Az a tény, hogy a Talavera 

átlagos vízhozama néha meghaladja a 20 m3/s-ot, nem elfogadható szempont, mivel átlagos 

vízhozamot jelez és nem veszi figyelembe a vízhozam egész év során való, szükségszerű 

változékonyságát, ami ahhoz szükséges, hogy a megfelelő folyami ökoszisztéma biológiai és 

környezeti követelményei teljesüljenek. 

 

• Dr. José María Bodoque del Pozo (Tajo Kutatócsoport, Kasztília‐ La Mancha 

Egyetem) elmondja, hogy a Tajo hidromorfológiai szempontból nem működő folyó, ami azt 

jelenti, hogy a vízhozam az év 365 napján gyakorlatilag állandó. Ennek fontos környezeti 

vonzatai vannak. Az áradások hiánya a folyami élőhelyek és a haszonnövények által felváltott 

ősi part menti erdők jelentős pusztulását okozta. Ennek eredményeként a folyami 

ökoszisztéma jelentősen sérült, a folyóágyban jelentősen lecsökkent a szerves anyagok 

mennyisége, ami az élelmiszerlánc legfőbb energiaforrása. A folyó hidromorfológiai 

funkciójának hiánya ellehetetleníti a víz-keretirányelv rendelkezéseinek megfelelő, jó 

környezeti állapot elérését. 

 

• David Howell (a környezetvédelmi politikai részleg vezetője, SEO) és Nicolás 

López‐ Jiménez, (a veszélyeztetett fajokkal és a védelemmel foglalkozó részleg vezetője, 
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SEO/BirdLife) elmondja, hogy a Tajo folyó vízgyűjtőjének jelenlegi vízgazdálkodása, 

különösen a Tajo-Segura vízátvezetés által érintett középső szakaszán komolyan károsítja az 

ökoszisztémákat, mivel a legtöbb halfaj eltűnt. Ezenkívül a ZEPA-övezetben élő számos 

madárfaj sem fészkel már a területen, mivel nem voltak képesek alkalmazkodni a mesterséges 

változtatásokhoz (a vízáram szabályozása). A fészkelőhelyek kiszáradtak, az élőhelyek pedig 

súlyosan széttöredeztek. A Natura 2000 területek jelentősen átalakultak. A Tajo folyó 

vízgyűjtő-gazdálkodási terve nem vette figyelembe az ökológiai vízhozamrendszer 

fenntartását, amely lehetővé tenné e fajok létét, vagy olyan intézkedéseket, melyek 

helyreállítanák a folyópartokat és a leginkább érintett területeket. Az új gazdálkodási tervek 

élőhelyeket és védett fajokat veszélyeztetnek. A jelenlegi hozamszabályozás negatív hatással 

van a Natura 2000 területekre. Ezt a hatást a Tajo folyó szabályozása és az állandó 

vízátvezetések okozták, ami látható a „Carrizales és a Sotos de Aranjuez” elnevezésű Natura 

2000 területeken. 

 

• Nuria Hernández‐ Mora (Fundación Nueva Cultura del Agua / Sevillai Egyetem) 

elmondja, hogy a Tajo‐ Segura vízátvezetés a különböző nemzeti kormányok politikai 

prioritása volt, ami megnehezítette a Segura folyó vízgyűjtőjének vízellátásával kapcsolatos 

kihívások racionális kezelését. Ma már azonban egyértelmű, hogy az uniós jogszabályok – 

különösen a Natura 2000-irányelvek és a víz-keretirányelv – teljesítéséhez a vízátvezetés nem 

folytatódhat a jelenlegi módon, tekintettel az előrejelzett éghajlatváltozási forgatókönyvekre. 

Az 1980-as évektől napjainkig a Tajo forrásvidékén már 48%-kal csökkentek a rendelkezésre 

álló vízforrások. A vízátvezetést olyan becslések alapján vetítették előre, melyek már nem 

érvényesek. Az előrejelzések szerint pedig a Tajo forrásvidékén rendelkezésre álló 

vízforrások tovább fognak apadni. Ezenkívül a környezeti feltételek a Tajón az átvezetéstől 

lejjebb, és különösen a Natura 2000 területeken a Tajo folyóba irányuló ökológiai vízhozam 

hiánya miatt siralmasak. A vízátvezetés folytatásához nincs elég víz. A Segura folyó 

vízgyűjtőjében található vízforrások több mint 80%-át öntözésre használják. Ennélfogva 

egyértelmű, hogy a Segura medencéjében elég víz van a háztartási szükségletek fedezésére. 

Ezenkívül a vízgyűjtőben található felszín alatti vizek felhasználását egyáltalán nem 

ellenőrzik. Az átvezetett vízért teljes árat kell felszámolni, nem a jelenlegi, erősen támogatott 

árat. A Segura folyó öntözői számára az átvezetett víz ára 0,09 €/m3, ami 40%-kal 

alacsonyabb a valós költségeknél, mint amikor az átvezetés 1981-ben elkezdődött, és 50%-kal 

alacsonyabb annál az árnál, mint amit a vízért a 2005–2008-as szárazság alatt a vízgyűjtőközi 

vízpiacokon ezért a vízért fizettek. 

 

A tudósok beszámolói után a Tajo part menti vidékével foglalkozó különböző civil 

szervezetek és városi szövetségek tagjai röviden ismertetik a Tajo-Segura vízátvezetés 

városaikra gyakorolt társadalmi-gazdasági, kulturális, valamint környezeti és tájképi hatásait. 

Az Entrepeñas és Buendía folyóparti városok szövetségének elnöke a Tajo-Segura 

vízátvezetés megkezdése óta az idegenforgalomból származó jövedelmek csökkenése miatti 

veszteségekről, az elveszett gazdasági fejlesztési lehetőségekről és népességcsökkenésről 

számol be, melyek a folyamatosan alacsony, jelenleg 13%-on álló tározószinteknek 

köszönhetők. Az alábbi polgári egyesületek képviselői is felszólalnak és beszámolnak arról, 

hogy társadalmi igény van a folyó egészségének helyreállítására: Aranjuezi Egyesület a Tajo 

Védelmére, a Tajo Védelmére Szolgáló Toledói Platform, a Carpio del Tajo Barátainak 

Egyesülete és a Tajo Védelmére Szolgáló Talaverai Platform. Aranjuez és Toledo ezenkívül 

az UNESCO világörökséghez is tartoznak, és a Tajo folyó e városok örökségének részét 

képezi. 
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A látogatás végén a Talavera-Talak és az aranjuezi sportklub kenusai demonstrálják a folyó 

mélységét Talavera de la Reinánál, bemutatva, hogy kajakjaik mellett gyalogolhatnak is a 

vízben, mivel a folyó mindössze 20 cm mély, és csak a térdükig ér. 

 

Általános észrevételek  

 

A látogatás során a küldöttség megállapította, hogy eredményesebb és megbízhatóbb 

párbeszédre van szükség a petíciók benyújtói és az illetékes közhatóságok között. 

Általánosságban a hatóságok azt állították, hogy az Ebro és a Tajo folyó vízgazdálkodási 

tervei megfelelnek a víz-keretirányelvnek, a petíció benyújtói pedig az ellenkezőjét állították. 

A petíció benyújtói ezenkívül rámutattak az élőhely- és a madárvédelmi irányelv esetleges 

megsértésére, továbbá a különböző Natura 2000 területeket érintő két folyó vízhiányára és 

állapotára. A hatóságok azt állítják továbbá, hogy a tervek formálisan megfeleltek a 

nyilvánosság részvételére vonatkozó rendelkezéseknek, a petíció benyújtói pedig azt állítják, 

hogy ezek csak külsőségekben megnyilvánuló intézkedések voltak.  

 

Másodszor, a látogatás tudatosította a kelet-spanyolországi vízhiányt, melynek oka az 

éghajlatváltozás, a városi felhasználás okozta nyomás és az intenzív öntözés, továbbá a 

turisztikai tevékenységek. Két fő javaslatot vetettek fel a vízhiány megoldására: vízátvezetés 

és sótalanítás. A képviselőket azonban tájékoztatták az EU által támogatott, létező sótalanítási 

technológiáról. A jövőbeli vízigényeket oly módon kell felülvizsgálni, hogy ne okozzanak 

hiányt, mert az veszélybe sodorná a jelenlegi öntözést igénylő haszonnövényeket is. 

 

Harmadszor, a szakértők bizonyítékokkal szolgáltak arra nézve, hogy a víz visszahúzódása 

hogyan hat a természetes fajokra, madarakra és kagylókra, valamint a sópárló telepekre, és 

lehetséges intézkedéseket javasoltak az éghajlatváltozásnak az Ebro deltájára gyakorolt 

hatásának enyhítésére. A delta felületének túlnyomó része az élőhelyvédelmi és a 

madárvédelmi irányelvek keretében védett nemzeti park, a Ramszári Egyezmény hatálya alá 

tartozó terület, valamint az UNESCO által bioszféra-rezervátummá nyilvánított terület. A 

különböző érintettek, például rizstermesztők, halászok, madárszakértők és környezetvédők a 

következő problémákra mutattak rá a deltával kapcsolatban: a víz visszahúzódása, apadás, 

erózió és szikesedés.  

Az egyik legfőbb probléma, amelyre a petíció benyújtói panaszkodtak, az ökológiai vízhozam 

hiánya. Az év tizenkét hónapjában egyenletes vízszintű folyó rossz vízminősége negatív 

hatással van az élőhelyekre és a fajokra. A küldöttség megállapította, hogy a Tajo folyó 

esetében a helyszíni, tényleges helyzet, a vízátvezetéstől lefelé található környezeti 

körülmények, és különösen a Natura 2000 területek környezeti feltételei az ökológiai 

vízhozam hiánya miatt eltértek a korábbi találkozókon leírt helyzettől. A Bizottsághoz 

korábban is érkeztek panaszok a Tajo folyó vízgyűjtő területén található Natura 2000 

területek tekintetében a madár- és élőhelyvédelmi irányelvek megsértésével kapcsolatban. 

Úgy tűnt, nem egyértelmű a minimális vízigény, a jogszabályban előírt vízigény és az 

ökológiai vízigény fogalma (ez utóbbi fogalmat írja elő a víz-keretirányelv). Nem 

kormányzati szervezetek többször is kértek független részletes tanulmányt az ökológiai 

vízigény kiszámítására vonatkozóan. 

 

A víz-keretirányelv célja a szárazföldi felszíni víztestek jó állapotának megőrzése. A víz-

keretirányelvet úgy kell átültetni, hogy az uniós jogszabályokkal és az uniós intézmények 
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ajánlásaival összhangban, valamint a közérdeket szem előtt tartva biztosítsa e vízforrások 

fenntartható használatát. 

 

A küldöttség ismertette, hogy az uniós jogszabályokat a tagállamoknak kell végrehajtaniuk és 

alkalmazniuk, és hogy a problémákat először helyi, regionális vagy országos szinten kell 

kezelni a hatóságok és a polgárok közötti párbeszéd és együttműködés révén. 

 

Ajánlások 

 

A Petíciós Bizottság: 

 

1. úgy véli, hogy a spanyolországi vízgazdálkodást a víz-keretirányelv és a vízgyűjtő-

gazdálkodási tervek követelményeivel összhangban felül kellene vizsgálni; 

2. hangsúlyozza, hogy a legutóbbi vízgyűjtő-gazdálkodási tervek még mindig nem 

foglalkoznak a Bizottság által az első ciklus terveiben – 2015 márciusában – 

megállapított hiányosságokkal, valamint, hogy azok még mindig nem felelnek meg a víz-

keretirányelv rendelkezéseinek; kéri a Bizottságot, hogy utasítsa el a vízgyűjtő-

gazdálkodási tervek spanyol kormány által beterjesztett második ciklusát; 

3. kéri a Bizottságot, hogy tegyen jelentést a 0938/2012. és 834/2012. számú petíciókkal és 

minden olyan nyitott panasszal kapcsolatos legutóbbi fejleményekről, melyek a Tajo és 

az Ebro folyók vonatkozásában a víz-keretirányelvvel kapcsolatosak; 

4. kéri a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon, hogy Spanyolországban hogyan 

alkalmazzák a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekkel kapcsolatos uniós jogszabályokat, és 

különösen az Ebro és a Tajo folyó vízgyűjtő-gazdálkodási tervének második ciklusára 

vonatkozó terveket, melyeket a spanyol kormány 2016 januárjában ismertetett; kéri, hogy 

a Bizottság a víz-keretirányelv végrehajtásáról és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekről 

szóló következő, 2017-ben közzétételre kerülő jelentésében szorosan kövesse nyomon az 

Ebro deltájának és a Tajo középső szakaszának helyzetét; 

5.  javasolja, hogy a spanyol nemzeti hatóságok hatékonyan dolgozzanak együtt a regionális 

hatóságokkal, a nem kormányzati szervezetekkel és a civil társadalommal, és vonják be 

őket építő jellegű párbeszédbe a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek harmadik ciklusának 

előkészítésekor; valóban vegyék kellően figyelembe a folyamat során esetlegesen 

felmerülő kifogásokat; 

6. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy a folyó különböző szakaszaira vonatkozó egyes 

környezeti hatásvizsgálatok összhangban legyenek az egyes folyók vízgyűjtő-

gazdálkodási terveinek stratégiai környezeti vizsgálatával;  

7. emlékeztet arra, hogy a víz-keretirányelv rendelkezései alapján az ökológiai vízhozamnak 

ahhoz is elegendőnek kell lennie, hogy elérjék a víz állapotától függő Natura 2000 

területek természetes élőhelyeinek és fajainak kedvező védettségi állapotát; kiemeli, hogy 

az ökológiai vízhozam nem pusztán a víz mennyiségére utal, hanem arra is, hogy mi 

minősül a belső vizek jó kémiai összetételének, különösen az Ebróhoz és a Tajóhoz 

hasonló olyan érintett folyók esetében, amelyek a biológiai sokféleség forrásai, ahogy azt 

– mindkét folyón – a számos különböző Natura 2000 védett terület igazolja; 
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8. kiemeli, hogy a Tajo folyóval kapcsolatos vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meghatározott 

minimum vízhozam alacsony szintjei Almoguerában, Aranjuezben, Toledóban és 

Talavera de la Reinában – a nem létező időszakos vízhozamváltakozással együtt – a 

Natura 2000 területeken a vízhozamrendszerek komoly eltéréseit okozzák; úgy véli, hogy 

a közösségi jelentőségű természeti területeken ez a halak és egyéb fajok tekintetében is az 

élőhely folyamatos átalakulásához vezet, ami súlyosan érinti e területek védelmét és nem 

járul hozzá helyreállításukhoz; 

9. javasolja egy friss, független részletes tanulmány készítését, amely felméri a védett 

területek szükségleteit a víz-keretirányelvben megállapított környezetvédelmi 

célkitűzéseknek és az élőhely- és madárvédelmi irányelv követelményeinek megfelelő 

vízminőség és ökológiai vízigény tekintetében. A tanulmány adatokat biztosítana a 

vízgyűjtő-gazdálkodási tervek következő ciklusának felülvizsgálatához és segítene 

megállapítani az Ebro deltájában és a Tajo középső szakaszán szükséges ökológiai 

vízigényt. A tanulmányt európai forrásokból támogatnák valamennyi érintett fél, köztük a 

regionális hatóságok, a petíciók benyújtói és a civil társadalmi szervezetek képviselőinek 

részvételével; 

10. javasolja, hogy a spanyol hatóságok az Európai Bizottság ajánlásaival összhangban, a 

vízgyűjtő-gazdálkodási tervek intézkedési programjának és kapcsolódó beruházásainak 

keretén belül vizsgáljanak meg további olyan lehetőségeket a környezetvédelmi 

célkitűzések és a létező alapvető vízigények, például az ivóvíz iránti igény kielégítésére, 

amely lehetővé tenné az árasztásokkal járó megfelelő hozamrendszer kialakítását; 

11. javasolja, hogy a Tajo vízgyűjtő-gazdálkodási tervében megállapított környezetvédelmi 

célok megvalósítása érdekében a spanyol hatóságok vizsgálják felül a Tajo folyó 

tekintetében a vízgyűjtő-gazdálkodási terv második ciklusára javasolt ökológiai 

vízhozamot; javaslata szerint a spanyol vízügyi törvény által előírt jogi rendelkezésekkel 

és az Európai Bizottság ökológiai vízigényről és a víz-keretirányelvről szóló 

iránymutatásaival összhangban az ökológiai vízigénynek elegendőnek kell lennie a folyó 

jó állapota célkitűzésének eléréséhez, lehetővé téve a kezelt szennyvíz kellő hígítását is; 

az ökológiai vízhozamnak ahhoz is elegendőnek kell lennie, hogy elérjék a víz állapotától 

függő Natura 2000 területek természetes élőhelyeinek és fajainak kedvező védettségi 

állapotát; 

12. sürgeti a spanyol hatóságokat, hogy a jelenlegi vízgyűjtő-gazdálkodási terv keretében 

integrálják a rendelkezésre álló vízforrásokat, köztük a nem hagyományos forrásokat, 

különösen az EU által finanszírozott sótalanító üzemekből származó vizet, a vízellátás 

vízgyűjtő szintű biztonságának erősítése érdekében;  

13. javasolja, hogy a spanyol hatóságok értékeljék a meglévő költségtérítési eszközök 

megfelelőségét, és azt, hogy megfelelnek-e a víz-keretirányelvben és a vízgyűjtő-

gazdálkodási tervben lefektetett célok elérésére;  egy megfelelő vízár-meghatározási 

rendszer a későbbiekben megkönnyíti a hatékony környezetvédelmet. 

 


