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Цел 

 

Целта на проучвателното посещение в Испания беше провеждането на среща с 

вносителите на петиции 0938/2012 и 834/2012 на място и установяването на диалог с 

националните органи за придобиване на по-добра представа за различните аспекти на 

предполагаеми нарушения на законодателството на ЕС и по-специално на Рамковата 

директива за водите (Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на 

политиката за водите) в басейните на реките Ебро и Тахо. 

 

Посещението на делтата на река Ебро на 8 февруари 

 

На 8 февруари делегацията пристигна в „Мирадор Михорн“ в Тарагона, за да се срещне 

с вносителите на петицията от Plataforma en Defensa del Ebre (петиция 0938–12) и да 

посети делтата на река Ебро. 

 

След кратка встъпителна презентация относно състоянието на делтата и това как 

регресията засяга естествените биологични видове като птици и черупкови организми и 

солниците, представена от Карлес Мартин и Алберт Ровира (учени от IRTA) и Тони 

Мюн (Agencia Catalana del Aigua) от Мирадор, делегацията посети място, наречено 

„Л’енканисада“, където се проведе кръгла маса с вносителите на петицията. 

 

В Мирадор експертите обясниха, че областта, която в по-голямата си част е под 

закрилата на „Натура 2000“, е спечелила проект на Европейската комисия по програма 

„Life+“ за лагуните в делтата – възстановяване и управление на местообитанията на 

двете крайбрежни лагуни в делтата на река Ебро: Л’алфакада и Ла Танкада, който бе 

реализиран между 2010 г. и 2014 г. и за който бяха отпуснати 1,5 милиона евро от 

фондовете на ЕС с цел запазване на екосистемите с богато биологично разнообразие, 

които са изложени на риск понастоящем, особено в случая с прилагането на втория 

цикъл на ПУРБ на река Ебро. 

 

Посещението във връзка с пилотния проект относно мерките за смекчаване и 

приспособяване за борба с изменението на климата в делтата на река Ебро не се състоя 

поради ограниченото време. 

 

Матилде Фонт, вносителката на петицията от Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), 

обясни, че петиция 0938/2012 е внесена в Европейския парламент през юли 2012 г., тъй 

като тогава испанското правителство е публикувало проекта на първия план за 

управление на речния басейн (ПУРБ) на река Ебро за периода 2010–2015 г. Посоченият 

план е следвало да бъде одобрен през 2009 г. и е бил заменен от втория цикъл на 

планиране за периода 2015–2021 г. Петицията е обсъждана по време на три заседания 

на Европейския парламент и все още се разглежда. 

 

Според вносителката на петицията посочените в нея твърдения продължават да са 

валидни за втория цикъл с „новия“ план. Новият план за управление на речния басейн 

(ПУРБ) на река Ебро, представен от правителството през януари 2016 г., не включва 

никакви съществени изменения по отношение на предишния план, по-специално в 

частите, отнасящи се до въздействието на плана върху делтата на река Ебро. 
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Вносителката на петицията посочва, че в доклада относно прилагането на Рамковата 

директива за водите – Планове за управление на речните басейни, публикуван от 

Европейската комисия (ЕК) през март 2015 г. във връзка с хидроложките планове за 

управление, изготвени от испанската държава, включително ПУРБ на река Ебро, са 

отправени редица много важни препоръки, които испанското правителство не е взело 

под внимание в този втори цикъл. Следователно новият план не гарантира постигането 

на целите, определени от ЕК, нито доброто екологично състояние на водните обекти, 

изисквано от Рамковата директива за водите (РДВ). 

 

Според Дейвид Хауел от SEO Bird Life делтата на река Ебро е природна среда от 

стратегическо значение за миграционните движения на птиците между Африка и 

Европа. По-голямата част от площта на делтата е природен парк, който е защитен от 

Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, обект е по Рамсарската 

конвенция и е биосферен резерват на ЮНЕСКО. Новият ПУРБ за периода 2015–2021 г. 

не гарантира опазването на естествените биологични видове от делтата на Ебро. 

Според него посоченият втори цикъл (2015–2021 г.) не е подобрил положението. 

 

Според Сузана Абела от PDE одобреният наскоро ПУРБ е разработен съгласно 

критериите за прехвърляне на права за водоползване, които не са в съответствие с 

екологичните стандарти на РДВ. Приблизително 85% от бюджета, предназначен за 

изпълнението на плана, се отнасят до мерки и проекти в областта на задоволяването на 

нуждите от вода, свързани най-вече с изграждането на големи водни съоръжения, 

язовири и напоителни канали. Повечето от тези мерки ще доведат до влошаване на 

състоянието на водните обекти. ПУРБ на река Ебро предвижда голямо увеличение на 

потреблението на вода и следователно намаляване на речните потоци. Напояваната в 

момента площ в рамките на басейна (965 000 хектара) ще се увеличи и ще достигне 

обща площ от 1 410 000 хектара (увеличение с 46 %). В действителност ПУРБ включва 

56 нови регулационни съоръжения (язовири и подобни проекти), които позволяват 

съхранението на повече от hm3/година над текущия общ капацитет от 7580 hm3. 

 

Според Карлес Ибанес от IRTA средният естествен поток на река Ебро се определя на 

около 13 900 hm3/година. Очаква се за нуждите от водоползване, свързани с 

хипотетичното развитие на 1 410 000 хектара напоявани земеделски площи в рамките 

на басейна, да са необходими още до 10 700 hm3/година (около 77 % от средния 

естествен поток на река Ебро). Развитието на тези нови проекти за напояване ще 

увеличи водния недостиг, като това ще засегне защитените влажни зони и по-

специално делтата на река Ебро, устието на реката и морските екосистеми на Ебро. 

 

Според г-н Ибанес новият ПУРБ на река Ебро определя екологичните потоци на 

3010 hm3/година (което представлява 21% от прогнозния ѝ естествен поток), с цел да се 

защити делтата на река Ебро. Вносителите на петициите и експертите обаче считат, че 

това е крайно недостатъчно. Предоставената от властите цифра за режима на 

екологичния поток за последния участък на реката представлява потокът, оставащ след 

задоволяване на всички настоящи и бъдещи нужди, свързани с река Ебро. Новият 

ПУРБ не съдържа данни, че предложеният в него режим на екологичния поток няма да 

влоши състоянието на водните екосистеми в делтата на река Ебро. За да се определи 

режим на поток, който ще гарантира запазването на тази стратегическа 

средиземноморска природна зона, трябва да се прилага принципът на предпазливостта. 

Последният участък на реката, долен Ебро, е естуар, за който е необходим подходящ 
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режим на екологичния поток. Такъв не се предвижда в изчисленията в новия ПУРБ. 

Например при режима на потока за този участък на реката следва да се отчитат 

рисковете, свързани с тенденциите за проникване на сол в подпочвените води. 

Проникването на сол в дългосрочен план ще промени това доколко е подходящо 

местообитанието за местните видове, които имат ниска поносимост към солеността, и 

ще увеличи честота и интензитета на цъфтеж на водораслите. Възможно е да са налице 

сериозни отрицателни последици за водните обекти по долното течение на река Ебро. 

Освен това динамиката на речния поток на река Ебро оказва значително въздействие 

върху морските екосистеми, които са в близост до бреговата линия. Следователно при 

режима на екологичния поток следва да се отчита приносът на континенталните води за 

продуктивността на тези морски екосистеми. Освен това настоящият режим на потока 

не установява подходящ режим на потока за наводненията, който е от съществено 

значение за създаване на възможност за мобилизиране на седиментите, които към 

момента се задържат от язовирите нагоре по течението. 

 

Г-н Ибанес обясни, че оценката на екологичното състояние на водните обекти е 

основен елемент от Рамковата директива за водите, който позволява на властите да 

разработят специална диагностика и да определят специфични цели за постигане на 

добро екологично състояние. Вносителите на петицията посочиха, че в ПУРБ на река 

Ебро са налице недостатъци по отношение на оценката на състоянието на водните 

обекти. В различни части на речния басейн не са определени референтни условия и 

планът не включва подходящ метод за оценка на екологичното състояние на делтата на 

река Ебро за изпълнение на стандартите за качество, изисквани от ЕС. Без ясно 

определение на текущото екологично състояние на водните обекти не е възможно да се 

оцени въздействието на планираните мерки. Информацията, разпространена от 

отговорните за река Ебро власти и компетентните испански министерства, представя 

според вносителите на петицията недействителна картина на текущото екологично 

състояние на басейна на река Ебро. Всъщност тези органи поддържат становището, че 

около 70% от водните обекти на басейна са в добро екологично състояние, като 

определят екологичните цели да постигнат 75% . В този анализ ситуацията силно се 

надценява предвид факта, че 35% от водните обекти дори не са включени в оценката. 

Според вносителя на петицията цифрата от 42% би била по-точна по отношение на 

водните обекти в добро екологично състояние. И накрая, в ПУРБ не е включен 

допълнителен контрол за зоните по „Натура 2000“. От екологична гледна точка делтата 

на река Ебро е от значение поради огромното разнообразие от местообитания и дива 

флора и фауна в нея върху сравнително малка площ (330 km2) и поради стратегическата 

ѝ роля за миграцията на птиците по оста север–юг. Тя е забележителна с 

орнитоложката си фауна и халофилната си флора. Много от местообитанията и 

видовете в делтата са редки в рамките на Европа и Средиземноморието, което прави 

съхраняването им важно за поддържане на биологичното разнообразие. По-голямата 

част от тези местообитания и видове зависят до голяма степен от водите и седиментите, 

които река Ебро пренася до делтата. 

 

Г-н Ибанес заключи, че в ПУРБ на река Ебро липсва оценка на въздействието върху 

областите, които са с голяма екологична стойност, или върху видовете, които живеят 

там: въздействието, причинено от увеличаването на напояваните площи нагоре по 

течението с 445 000 хектара (довело до замърсяване с торове и други химични 

продукти) и намаляването на количеството седименти, достигащи делтата, тъй като те 

се задържат зад язовирите нагоре по течението. В момента много малко седименти 
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достигат до делтата. След изграждането на големи язовири и увеличаването на 

напояваните земи през 1960 г. делтата е загубила голяма част от земята (поради 

пропадане на земните маси и регресия) – по-специално крайбрежните зони в рамките 

на мрежата „Натура 2000“, което е довело до загуба на местообитания и животински 

видове. В днешно време темпът на регресия е 10 метра за всяка година. Намаляването 

на речния поток и на доставката на хранителни вещества и седименти ще намали 

биологичната продуктивност на морето около Ебро и най-близките крайбрежни зони. 

Намаляването на вливането на сладка вода ще доведе до промени в растителните 

съобщества на делтата и в режимите на наводненията, а птиците зависят от тези 

фактори за оцеляването си. Липсата на седименти, заедно с повишаването на морското 

равнище, ще доведе до загуба на важни места за гнездене. 

 

Според Хоан Балаге и Рамон Карлес, рибари, влиянието на река Ебро върху риболова е 

очевидно, например при улова на аншоа в областта Тарагона – всеки кубичен метър в 

секунда вода, която Ебро доставя до морето, се равнява на улов от 200 кг аншоа през 

следващата година. Очевидно е, че поддържането на големите средиземноморски реки 

в добро състояние е от съществено значение за доставката на хранителни вещества в 

морето и е ключов фактор за хранителната верига на Средиземноморието. Сладката 

вода от реката „наторява“ морето в тази област благодарение на хранителните 

вещества, които носи, и създава изключително продуктивна граница между солената и 

сладката вода. Фитопланктонът е в основата на трофичната верига на водните 

екосистеми. Редица проучвания показват ясна връзка между улова на риба и други 

морски храни/черупкови организми (сардини, аншоа, омари, скариди и миди) и 

идващата от река Ебро вода. При предложения в ПУРБ поток, отделно от това, че е 

драстично намален, се пренебрегват също така циклите на естествения поток. 

 

През 2011/2012 г. е отчетено най-ниското ниво на потока на река Ебро – 

4000 hm3/година. Производството на миди намаля до 2500 тона/година, а средното му 

качество спадна до 180 гр/кг. 

През следващата година, а именно 2013/2014 г. (началото на влажния цикъл), потокът 

беше над 16000 hm3/година и производството на миди се увеличи до 4000 

тона/годишно, а качеството нарасна до 240 г. 

В заключение, водата от реките не се загубва в морето. Тя генерира продуктивност в 

морските екосистеми по естествен път. 

 

Според Жорди Прат, производител на ориз, оризищата по делтата на река Ебро са 

единствената култура, която може да се отглежда в по-голямата част от делтата. 

Поради естествената соленост на почвата вследствие на морската вода е необходимо 

наводняване на полетата със сладка вода, за да се контролира солеността. През 

пролетта полетата се наводняват и се засажда ориз. Реколтата се събира шест месеца 

по-късно. 

След събиране на реколтата оризищата се разорават и се наводняват, което ги прави 

стратегическо убежище за птиците. Оризищата са дом на голямо разнообразие от 

птици, като служат най-вече за намиране на храна. Поради това тази култура е от 

съществено значение за запазване на орнитоложкото значение на тази област. 

Оризищата играят ролята и на водна екосистема с голямо биологично разнообразие. 

В делтата има напоителна мрежа. Тази система разпределя вода (идваща от река Ебро) 

около делтата и пренася малко количество седименти до делтата. Това е единственият 

начин, по който седиментите могат да достигнат полетата на делтата и да намалят 
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последиците от пропадането на земни маси и регресията. Намаляването на речния 

поток и изграждането на нови язовири ще намали драстично количеството на водата, 

достигаща до района на делтата, и това ще увеличи солеността ѝ. Липсата на 

седименти, достигащи до делтата, ще ускори естественото ѝ потъване. 

 

След проведената кръгла маса членовете на Европейския парламент г-жа Татяна 

Жданока, г-жа Бодил Валеро, г-жа Костадинка Кунева, г-жа Роса Естарас Ферагут, г-н 

Хави Лопес, г-н Ернест Уртасун и г-н Пал Чаки взеха думата за въпроси и отговори 

 

Мадрид – 9 февруари – среща с органи от Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, Confederacion hydrografica del Tajo; Confederacion hydrografica del 

Ebro и DGA (Генерална дирекция по водите) 

 

 

Г-н Чаки, ръководител на делегацията, благодари и посочи конструктивния дух на 

посещението и своето желание за по-добро разбиране на проблемите, свързани с 

управлението на водите в Испания, като припомни, че в комисията по петиции са 

внесени две петиции относно реките Тахо и Ебро. Той също така обясни, че резултатът 

от тези обсъждания и посещенията, осъществени през предишния ден (до делтата на 

река Ебро), и тези на следващия ден (до басейна на река Тахо) ще помогнат на 

делегацията да изготви подходящите препоръки. 

 

Г-жа Лиана Ардилес, генерален директор по водите, направи кратка презентация 

относно планирането на водните ресурси в Испания, в която бяха подчертани следните 

основни аспекти: 

- първият цикъл на планиране е заменен до голяма степен от втория цикъл; плановете 

включват значителен брой подобрения. Вторият план е одобрен през януари 2016 г. от 

правителството на Испания. В него се подчертават подобренията, включени във втория 

цикъл: плановете са адаптирани спрямо изискванията на РДВ и включват всички 

препоръки, направени от Европейската комисия. Тя разясни, че цикълът на планиране 

се подобрява непрекъснато. 

- Тя подчерта особеностите на управлението на водите в Испания, държава, която е 

засегната от екстремни събития като суша и наводнения, както и начина, по който 

водата в Испания оказва влияние върху икономическото развитие; водата е определящ 

фактор в средиземноморския климат. Според нея този баланс между вниманието към 

потребностите и екологичните цели не е представен в плановете на други държави от 

ЕС, тъй като те нямат проблем с недостига на вода и непостоянството на водните 

ресурси, какъвто е случаят в Испания. 

- Тя обясни как през последните няколко години властите са завършили процеса по 

създаване на плановете за първия и втория цикъл с много дейното участие на 

потребителите, като обществената информацията е била достъпна повече от 18 месеца 

и са били представени всички заинтересовани страни. Всички водни планове, 

включително тези за реките Ебро и Тахо, са получили 80% подкрепа, включваща 

всички региони и потребители. Всички потребители са гласували в полза на плановете. 

- Тя признава, че е имало съдебни проблеми и съдебни спорове, но поясни, че от 

40 съдебни дела, заведени по отношение на плана за първия цикъл, 20 са били решени в 

полза на националната администрация (и по-специално посочи неотдавнашното 

решение на Върховния съд относно първия цикъл за река Ебро, в което се подкрепя 

планът на администрацията и по-специално установяването на екологични потоци). 
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Г-н Виктор Аркед, заместник генерален директор по планирането и устойчивото 

използване на водите, взе думата и отбеляза следното: 

- Хидроложките планове са създадени в Испания преди РДВ и имат различни цели. Те 

са създадени да отговарят на социално-икономическите нужди и за разпределение на 

водата (предвид голямото неравенство, което съществува в Испания по отношение на 

водните ресурси). РДВ измени подхода за управление на водите в Испания, като след 

нейното публикуване властите решиха да обединят двата подхода (нуждите от вода и 

опазването на околната среда). 

- При подготовката и изготвянето на плановете за първия цикъл е трябвало да се 

преодолеят значителни пречки поради трудностите, свързани с разпределението на 

водата (която е оскъден ресурс в Испания). В плановете за втория цикъл е направен 

опит да се коригират установените по време на първия цикъл проблеми. За да 

постигнат това, властите са работили заедно с ЕС и тези планове са изцяло в 

съответствие с изискванията на ЕС. Това е непрекъснат процес на подобряване, като 

редица от препоръките също ще доведат до подобрения в третия цикъл. 

- Специфични аспекти на подобряването на втория цикъл (одобрен навреме): 

 За почти 3000 водни обекта (от общо 4000) са установени екологични потоци. 

 По-добро характеризиране на водните обекти, особено в делата на река Ебро. 

 Вземане предвид на изискванията по „Натура 2000“, по-специално за реките 

Тахо и Ебро. 

 Голям напредък в определянето на екологични потоци и подобрени програми за 

наблюдение. 

 Намаляване на броя на водните маси в неизвестно състояние и вече въведени 

нови правила за оценка на състоянието на водните обекти. 

 

Г-н Раймундо Лафуенте, председател на Хидрогеографската конфедерация на Ебро, взе 

думата и изрази следните съображения: 

- Басейнът на река Ебро е най-големият на полуострова. 

- Планът за управление на басейна на река Ебро е изготвен в съответствие с испанските 

и европейските разпоредби (като например Директивата за местообитанията и 

стратегическата Директива за околната среда). 

- Настоящия план е изготвен след процес на широко обществено обсъждане, който има 

за цел да интегрира всички чувствителни области в рамка на съответствието с 

настоящото законодателство. Направени са подобрения във връзка с възстановяването 

на разходите, оценката на водните маси и контрола на екологичния поток. 

- При планирането и управлението на водите в басейна на река Ебро са приложени 

принципите на интегрирано управление на водите в района на речния басейн, като се 

насърчава колективният дух между заинтересованите страни. 

- Той подчерта, че са положени редица усилия във връзка с проучването и изследването 

на екологичните потоци в делтата на река Ебро. Както е посочено в хидроложкия план, 

екологичният поток при устието на река Ебро е пропорционално много по-голям в 

сравнение с екологичните потоци на реките в басейна на река Ебро и потоците, 

установени при устието на други испански реки и реки в полупустинни региони на 

света. Това обяснява усилията, положени в басейна на река Ебро в полза на околната 

среда. 

- Одобреният екологичен поток отговаря на испанските разпоредби относно методиката 

за изчисляване. Оценката на последиците от тези потоци позволява да се заключи, че 

екологичните потоци са осъществими и че най-големият проблем в делтата на река 
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Ебро в бъдеще ще е свързан с повишаването на морското равнище в резултат на 

изменението на климата 

- Той заяви, че техническото качество на дейностите от хидроложкия план за 

определяне на екологичните потоци в делтата на река Ебро е било одобрено с решение 

на Върховния съд на Испания (STS 5035/2015 от 20 ноември). 

 

Г-н Мигел Антолин, председател на Хидрогеографската конфедерация на Тахо, взе 

думата и изказа следните съображения: 

- Река Тахо е най-дългата река на полуострова: басейнът ѝ е с по-малък и много 

нередовен воден приток. Басейнът има най-големия регулаторен капацитет (11 500 hm3) 

и обхваща повече от 20% от градското население на Испания. 58,9% от водата се 

използват за земеделски нужди, а 26,5% – за градски. 

- По отношение на състоянието на водните обекти той отбеляза, че 58,2% от водните 

маси вече са в добро състояние. Налице са подобрения в тяхното екологично и химично 

състояние. При втория цикъл на плана за Тахо е отбелязан напредък в постигането на 

екологичните цели, по-специално по отношение на качеството на водата и включването 

на защитените природни зони. 

- Що се отнася до екологичните потоци в Тахо, в действащите планове за първи път е 

установен минимален поток от 10 m3/s. На практика циркулиращият поток е по-голям. 

- Той представи програма от мерки с планирани инвестиции в размер на 

2,583 милиарда: 58% от инвестицията са предназначени за намаляване на 

замърсяването на водата, а 21% – за намаляване на натиска за водочерпене. 

- Той посочи, че властите са положили значителни усилия в рамките на този мандат, за 

да одобрят първия цикъл на преглед и плановете за втория цикъл, като подчерта, че 

плановете подлежат на непрекъснато подобрение. 

 

След това думата взе г-н Мануел Менендес, консултант по околната среда и експерт по 

стратегическа екологична оценка, Генерална дирекция за качествена и екологична 

оценка и околна среда. Той разясни процеса на стратегическа екологична оценка, която 

следва хидроложките планове. Г-н Менендес обясни, че хидроложките планове имат за 

цел подобряване на околната среда; той отбеляза, че органът в областта на околната 

среда действа в качеството си на надзорен орган, за да гарантира, че екологичните цели 

на РДВ са изпълнени. Този процес е насърчил значителни подобрения в плановете за 

втория цикъл. В този контекст той подчерта, че екологичните ограничения за нова 

инфраструктура са в съответствие с европейските директиви и е налице съгласуваност 

между мерките от хидроложките планове и действията съгласно други европейски 

директиви. 

 

Г-н Чаки взе думата и предостави възможност за задаване на въпроси: 

 

Г-жа Питера посочи изявлението на вносителите на петициите, които твърдят, че 

новите хидроложки планове могат да подронят европейска инвестиция в размер на 

2 милиона евро за опазване на местообитанията в делтата на река Ебро (програма 

„LIFE“). Тя поиска по-точна информация в тази връзка, по-специално по отношение на 

продължителността на периода на инвестиране и общия размер на разходите на ЕС. Г-

жа Питера се интересуваше и дали са били проведени проучвания за въздействието на 

хидроложките планове върху инвестициите в екосистемата. Във връзка с препоръките 

на ЕК за втория цикъл тя поиска информация за това дали властите са направили 

всичко необходимо за оценката на водните обекти, тъй като вносителите на петициите 
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твърдят, че текущите данни се основават на оценката на само 65% от водните обекти. 

 

Г-жа Валеро посочи, че разбира проблемите, свързани с управлението на водите в 

Испания, но взетите в миналото решения не могат да послужат за справяне с 

предизвикателствата на настоящото и бъдещето. Тя счита, че Испания не работи в 

посоката, очертана от РДВ, включително по отношение на проблема за 

разпределението на водните ресурси в хидроложките планове . Тя обясни например, че 

по отношение на канала Сегара–Гаригас е трябвало да се търсят други решения за 

задоволяване на нуждите от вода на потребителите, например използване на вода от 

инсталации за обезсоляване или ограничаване на водата за туристически цели. 

 

Г-жа Жданока се намеси, за да посочи, че делегацията не е пристигнала, за да оценява 

работата на Испания, а за да се съсредоточи върху петициите, получени от комисията 

във връзка с конкретни региони. Тя знае за проведената демонстрация в делтата на река 

Ебро. Демонстрантите твърдят, че липсва справедливо разпределение на водите, и тя 

поиска информация за приоритетите, използвани при разпределение на водните 

ресурси. Тя предложи установяването на по-добра комуникация с Каталония и 

изслушване на оплакванията на демонстрантите. 

 

Г-жа Кунева посочи, че съгласно новия план ще се напояват 500 000 хектара, и попита 

как ще бъде решен проблемът със седиментите, които се задържат от язовирите, и 

какви мерки са били взети по отношение на регионите, засегнати от „Натура 2000“. 

 

Г-жа Естарас обясни, че петициите са внесени преди одобрението на първия план. Била 

е направена презентация на плана, позволяващ 18-месечен контрол от страна на 

обществеността и осигуряващ широко обществено участие: 84% от представителите на 

ANC са одобрили предложението за плана за втория цикъл за река Ебро. Тя обясни, че 

в Испания има 17 автономни области и е възможно да възникне конфликт на интереси 

между тях или с държавата. Тя поиска да се признаят усилията, положени от страна на 

правителството на Испания за одобряване на плановете за първия цикъл след 

тригодишно закъснение, и изпълнението в срок на втория цикъл. От друга страна тя 

счита, че е важно да се знае, че не е изготвена оценка на само 5% от водната маса от 

река Ебро. Тя приветства получените разяснения и поиска да се продължи в същия дух, 

при който техническите аргументи преобладават над политическите такива по 

отношение на това дали плановете са подходящи, както и дали са подходящи съгласно 

РДВ. 

 

Г-н Гутиерес обясни, че в момента Комисията има свои представители в Испания, тъй 

като ЕК счита, че изложените от вносителите на петициите аргументи насочват към 

възможно нарушение на РДВ и други директиви на ЕК в областта на околната среда. 

Той е запознат с трудностите при планиране на водните ресурси в Испания. Той 

подчерта, че администрацията е длъжна да вземе под внимание 20-те % несъгласни 

страни във връзка с плановете. Той посочи и обстоятелството, че регионалното 

правителство на Кастиля Ла Манча, заедно с кметовете на засегнатите градове и 

земеделски организации, са изразили единодушното си желание да подадат жалба 

срещу новия план за басейна на река Тахо. Според него Испания се нуждае от 

балансирана политика в областта на водите. Той отбеляза, че решенията са не само 

технически, но и политически. В този контекст той посочи, че Платформата в защита 

на Тахо и Алберче отстоява следните искания във връзка с плана за втория цикъл за 
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река Тахо: той е прекомерен по отношение на преноса в размер на 400 hm3 – 15 % от 

резерва на язовира; за Талавера са необходими 20 m3/s спрямо сегашните 10 m3/s и 

трябва да бъде подобрено пречистването на водите на река Харама. В заключение той 

посочи, че в плана за басейна от втория цикъл има положителни елементи, но счита, че 

е необходим по-добър баланс. 

 

Г-жа Еви поиска информация относно делтата. Тя отбелязва, че ЕС няма да изпълни 

целите за биологично разнообразие до 2020 г., и отправи питане дали властите правят 

всичко необходимо за опазване на биологичното разнообразие и „Натура 2000“. От 

друга страна, във връзка с регистъра на водните ресурси тя попита дали 

администрацията се опитва да приложи мерки за положителна дискриминация в полза 

на тези, които черпят по-малко вода, и за обезкуражаване на онези, чието потребление 

е по-голямо. 

 

Г-н Чаки оцени отговорите и разясненията и отбеляза, че дискусията е била от полза и 

за двете страни, участващи в кръглата маса. Той благодари на всички за предоставената 

нова информация; и призна сложността на управлението на водите в Испания и 

усилията, положени от администрацията за подобряване на планирането на водните 

ресурси. Той посочи, че е налице решителност от страна на властите по този въпрос, и в 

заключение препоръча въздържаност и наличие на енергия за бъдещето. 

 

Посещението на басейна на река Тахо – Талавера де ла Рейна, на 10 февруари 

 

На 10 февруари делегацията посети обектите в Талавера заедно с вносителите на 

петицията (петиция 0834–12). Делегацията посети Университета на Талавера, където се 

проведе кръгла маса с вносителите на петицията и учени. 

 

• Г-н Мигел Анхел Санчес (вносител на петицията, Платформа Тахо Талавера) 

обясни, че във втория цикъл на плана за водите на река Тахо не са включени редица от 

препоръките, отправени от ЕК за подобряване на плана за първия цикъл (методи на 

оценка, подходяща обосновка на изключенията при изпълнение на екологичните цели, 

отчитане на екологичните потоци, цели за екологични защитени зони, възстановяване 

на разходи). Вторият цикъл за река Тахо е почти копие на първия, с няколко изменения 

предвид голямото забавяне в приемането на първия план (през 2014 г. вместо през 

2009 г.), двата плана почти се припокриват във времето и в новия план за 2016 г. не са 

направени подобрения. Така например в случая на екологичните потоци в плана за 

втория цикъл се цитира дословно съдържанието на предишния план. Одобреният през 

януари план за водите на река Тахо за 2016 г. подчинява постигането на екологичните 

цели на вътрешните и външните нужди от вода в басейна на Тахо. Той също така 

припомни, че жалбите относно така наречения меморандум все още не са получили 

отговор. 

 

• Д-р Доминго Баеса (Автономен университет в Мадрид): при оценката на 

състоянието на водните обекти в басейна на река Тахо между Боларке и Талавера де ла 

Рейна (основният предмет на петицията) те бяха класифицирани като такива в лошо 

екологично състояние. Министерството е трябвало да установи мерки за подобряване 

на това положение. Това не е направено и следователно властите не са спазили 

задълженията по РДВ. Освен това в случая на екологичните потоци едно законово 

изискване в испанското законодателство и ключова мярка за подобряване на 
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състоянието на водните обекти в Тахо — новият план (2015–2021 г.), одобрен през 

януари 2016 г., възпроизвежда предложените минимални потоци, които са били 

включени в предишния план (2009–2015 г.). Понятието минимални потоци (които са 

постоянни през цялата година) няма научна или правна обосновка и не е подходящо за 

постигане на целта за установяването на добро екологично състояние на реката. 

Стабилният минимален поток, който не се променя през цялата година, не е подходящ 

от научна гледна точка. Това, което е необходимо, е режим на екологичния поток, 

който повтаря променливостта на естествения речен поток и позволява 

възстановяването на биологичните и екологичните функции на водните потоци: 

миграция на рибите, възстановяване на крайречната растителност и периодично 

наводняване на бреговете на реката. Това изисква минимален поток през по-сухите и 

по-горещи летни месеци и много по-обилни потоци през останалата част от годината, 

като по този начин се наподобява естествената и променлива хидрография на реката. 

Планът за управление на река Тахо не предлага режим на екологичния поток. Фактът, 

че средният дебит в Талавера понякога превишава 20 m3/s, не е приемлива мярка, тя 

показва средния дебит и не включва необходимата променливост на потоците през 

цялата година, която се изисква за спазване на биологичните и екологичните 

изисквания за една подходяща речна екосистема. 

 

• Д-р Хосе Мария Бодоке дел Посо (Група за изследване на Тахо, Университет на 

Кастилия–Ла Манча) обясни че река Тахо не е функционална река от 

хидроморфологична гледна точка, което означава, че водният поток на практика остава 

постоянен през всичките 365 дни в годината. Това има важни последици от екологична 

гледна точка. Липсата на наводняване е довела до сериозни нарушения на речните 

местообитания и древната крайречна гора е била заменена с култури. В резултат на 

това речната екосистема е пострадала от огромен срив в резултат на значителното 

намаляване на пренасянето на органична материя в речното корито, която е основният 

източник на енергия за хранителната верига. Липсата на хидроморфологична функция 

на реката прави невъзможно постигането на добро екологично състояние в 

съответствие с разпоредбите на Рамковата директива за водите. 

 

• Дейвид Хауел (ръководител на отдела за политиката в областта на околната 

среда, SEO) и г-н Николас Лопес-Хименез, (ръководител на отдела за застрашени 

видове – звено за опазване, SEO/BirdLife) обясниха, че настоящото управление на 

водите в басейна на река Тахо, особено в централната ос, засегната от системата за 

пренос на вода Тахо–Сегура, причинява сериозни вреди на екосистемите, тъй като 

повечето видове риба са изчезнали. Също така няколко вида птици, обитаващи зоните 

на ZEPA, са спрели да гнездят в областта, тъй като не са били в състояние да се 

адаптират към изкуствените промени (регулиране на водния поток). Местата за 

гнездене са пресъхнали и местообитанията са пострадали от значителна фрагментация. 

Зоните от „Натура 2000“ са претърпели значителна трансформация. Планът за 

управление на басейна на река Тахо не предвижда поддържането на режим на 

екологичен воден поток, който да позволява съществуването на тези видове, или мерки 

за възстановяване на бреговете и най-засегнатите зони. Новите планове за управление 

са заплаха за местообитанията и защитените видове. Разпоредбите за действителния 

поток оказват отрицателно въздействие върху зоните по „Натура 2000“. Това 

въздействие е породено от регулирането на река Тахо и непрекъснатия пренос на вода и 

може да се наблюдава в зоните по „Натура 2000“ Карисалес и Сотос де Аранхуес. 
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• Нуриа Ернандес-Мора (Fundación Nueva Cultura del Agua/Universidad de Sevilla) 

обясни, че системата за пренос Тахо–Сегура е била политически приоритет за 

различните национални правителства, което е затруднило рационалното справяне с 

предизвикателствата, свързани с водоснабдяването в басейна на река Сегура. Вече е 

ясно обаче, че за да е в съответствие със законодателството на ЕС, и по-специално с 

директивите за „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите, преносът не може да 

продължава да се осъществява по този начин предвид настоящите прогнозни сценарии 

за изменението на климата. В периода от 1980 г. до днес вече се наблюдава намаление с 

48% на наличните водни ресурси в притоците на река Тахо. Преносът е прогнозиран с 

помощта на оценки, които вече не са достоверни. Прогнозите предвиждат 

допълнително намаляване на наличните водни ресурси в горното течение на река Тахо. 

Освен това екологичните условия в река Тахо надолу по течението от системата за 

пренос, и по-специално в зоните по „Натура 2000“, са в незавидно състояние поради 

липсата на екологични потоци в река Тахо. Липсва достатъчно вода, за да бъде 

продължаван преносът. Над 80% от водните ресурси в басейна на река Сегура се 

използват за напояване. Следователно в басейна на река Сегура очевидно има 

достатъчно вода за задоволяване на нуждите от водоснабдяване за бита. Освен това се 

наблюдава пълна липса на контрол по отношение на използването на подпочвените 

води в басейна. Прехвърлените водни ресурси трябва да бъдат таксувани на редовна 

цена, а не по настоящите силно субсидирани цени. Понастоящем цената на 

прехвърлените водни ресурси за напоителните системи по река Сегура е 0,09 EUR/m3, 

40% по-малко в сравнение с реалните цени при началото на преноса през 1981 г. и 50% 

по-малко от цената, платена за тази вода на водните пазари във вътрешния басейн по 

време на засушаването през 2005–2008 г. 

 

След презентациите на учените членове на различни крайречни граждански 

организации за Тахо и градски сдружения представиха накратко социално-

икономическото, културното, екологичното и ландшафтното въздействие на системата 

за пренос Тахо–Сегура върху техните градове. Председателят на асоциацията на 

крайбрежните градове Ентрепеняс и Буендиа говори за загубите, произтичащи от 

загубата на приходи от туризма, изгубените възможности за икономическо развитие и 

намаляването на населението в резултат на постоянните ниски нива на язовира (към 

момента съхраняваният обем е 13% ), откакто системата за пренос Тахо–Сегура е 

започнала да функционира. Представители на гражданските сдружения: Сдружение на 

Аранхуес за защита на Тахо, Платформа на Толедо за защита на Тахо, Сдружение на 

приятелите на Карпио дел Тахо и Платформата на Талавера за защита на Тахо, също 

взеха участие, за да представят съществуващите социални нужди от възстановяване на 

здравословното състояние на реката. Аранхуес и Толедо са също така градове от 

световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, а река Тахо е част от 

наследствената стойност на тези градове. 

 

Посещението завърши с демонстрация на състезатели по кану-каяк (клубове Talavera-

Talak и спортен клуб Aranjuez), показваща дълбочината на реката преди Талавера де ла 

Рейна, която им позволява да вървят редом с каяците си, тъй като водата е дълбока 

само 20 см – до коленете им. 

 

Общи наблюдения 

 

По време на посещението делегацията отбеляза, че е необходим по-ползотворен и 
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надежден диалог между вносителите на петициите и компетентните публични органи. 

Като цяло властите твърдят, че плановете за управление на водите на реките Ебро и 

Тахо са в съответствие с Рамковата директива за водите, а вносителите на петициите 

твърдят обратното. Нещо повече, последните посочват възможни нарушения на 

Директивата за местообитанията и на Директивата за птиците, като например недостига 

и състоянието на водите и в двете реки, които засягат различни зони по „Натура 2000“. 

Също така властите твърдят, че плановете официално са били в съответствие с 

разпоредбите за участие на обществеността, докато вносителите на петициите се 

оплакват, че те са били само козметични. 

 

На второ място, посещението увеличава осведомеността за недостига на вода в Източна 

Испания поради изменението на климата, използването на урбанистичния натиск и 

интензивно напояване, както и туристическите дейности. За решаване на проблема с 

недостига на вода са представени две основни решения: пренос на вода и обезсоляване. 

Членовете на ЕП бяха информирани обаче за съществуващи технологии за 

обезсоляване, субсидирани със средства от ЕС. Следва да се преразгледат и бъдещите 

нужди от вода, за да не възникнат проблеми с недостига, който също така ще застраши 

съществуващите напоявани насаждения. 
 

На трето място, експертите представиха доказателства за това как регресията засяга 

естествените биологични видове като птици и черупкови организми и солниците и 

предложиха възможни мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата 

в делтата на река Ебро. По-голямата част от площта на делтата е природен парк, който 

е защитен от Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, обект е по 

Рамсарската конвенция и е биосферен резерват на ЮНЕСКО. Различните 

заинтересовани страни, като производители на ориз, рибари, експерти по птиците и 

еколози, посочват следните проблеми на делтата: регресия, пропадане на земни маси, 

ерозия и засоляване. 

Един от основните проблеми, посочен от вносителите на петициите, е липсата на 

екологичен речен поток. Лошото качество на водата в реката, което остава такова през 

дванадесетте месеца на годината, оказва отрицателно въздействие върху 

местообитанията и видовете. Делегацията посочи, че в случая с река Тахо 

действителната ситуация на място, условията на околната среда надолу по течението 

след системата за пренос и по-специално зоните по „Натура 2000“ се различават от 

ситуацията, описана при предишните срещи, поради липсата на екологични потоци. 

Има и предишни жалби, подадени до Комисията във връзка с предполагаеми 

нарушения на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците в зоните по 

„Натура 2000“, разположени в басейна на река Тахо. Изглежда, че има объркване 

между понятията за минимален поток, законен поток и екологичен поток (последното е 

понятие, изисквано от РДВ). Понастоящем НПО изискват провеждането на едно по-

задълбочено независимо проучване, свързано с изчисляването на екологичните потоци. 

 

Целта на РДВ е запазването на доброто състояние на вътрешните водни обекти. 

Нейното транспониране се извършва, за да се гарантира устойчиво използване на тези 

водни ресурси, което да е в съответствие с правото на ЕС и с препоръките на 

институциите на ЕС, както и с обществения интерес. 
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Делегацията обясни, че законодателството на ЕС трябва да се изпълнява и прилага от 

държавите членки и че въпросите трябва да бъдат разгледани първо на местно, 

регионално или национално равнище посредством диалог и сътрудничество между 

органите и гражданите. 

 

Препоръки 

 

Комисията по петиции: 

 

1. Счита, че управлението на водите в Испания трябва да се преоцени в съответствие 

с изискванията на РДВ и ПУРБ; 

2. Подчертава, че най-новите планове за управление на речния басейн (ПУРБ) не 

преодоляват в достатъчна степен пропуските, установени от Комисията през март 

2015 г. в рамките на първия цикъл от планове, и следователно не съответстват на 

разпоредбите от Рамковата директива за водите (РДВ); приканва Комисията да 

отхвърли втория цикъл от ПУРБ, представени от испанското правителство; 

3. Изисква от Комисията да докладва относно последните развития във връзка с 

петиции 0938/2012 и 834/2012 и всички неразгледани жалби, свързани с Рамковата 

директива за водите, по отношение на реките Тахо и Ебро; 

4. Изисква от Комисията да наблюдава отблизо начина, по който в Испания се 

прилага законодателството на ЕС относно плановете за управление на речните 

басейни, и по-специално втория цикъл от планове за река Ебро и плана за 

управление на речния басейн (ПУРБ) на Тахо, представени от испанското 

правителство през януари 2016 г.; изисква от Комисията да проследи отблизо 

ситуацията в делтата на река Ебро и средната част на река Тахо в следващия доклад 

за прилагането на Рамковата директива за водите – Планове за управление на 

речните басейни, който трябва да бъде публикуван от Европейската комисия (ЕК) 

през 2017 г.; 

5. Предлага испанските национални органи да работят ефективно заедно с 

регионалните органи, НПО и гражданското общество и заедно с тях да организират 

конструктивен диалог за подготовката на третия цикъл от ПУРБ, като действително 

надлежно вземат предвид твърденията, които биха могли да възникнат в процеса; 

6. Подчертава значението на съгласуваността на всяка отделна оценка на 

въздействието върху околната среда в различните части на реката със 

стратегическата екологична оценка по отношение на ПУРБ за всяка река; 

7. Припомня, че въз основа на разпоредбата на РДВ екологичният поток следва да 

бъде достатъчен за постигане на благоприятен природозащитен статус на 

естествените местообитания и видовете в зоните по „Натура 2000“, зависими от 

състоянието на водата; подчертава, че екологичният поток е свързан не само с 

количеството вода, но и с добрия химичен състав на вътрешните води, по-

специално на такива важни реки, като Ебро и Тахо, които са съществен източник на 

биоразнообразие, като този факт се потвърждава от множеството защитени зони от 

„Натура 2000“ по протежение и на двете реки; 
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8. Посочва, че ниските равнища, определени за минималния поток в ПУРБ на река 

Тахо, в Алмогера, Аранхуес, Толедо и Талавера де ла Рейна заедно с отсъствието 

на сезонно колебание на потока допринасят за сериозното изменение на режимите 

на воден поток в зоните по „Натура 2000“; счита, че това причинява трайно 

изменение на местообитанията на рибите и другите видове в границите на обектите 

от общностен интерес, като сериозно засяга тяхното опазване и не допринася за 

тяхното възстановяване; 

9. Препоръчва провеждането на актуализирано независимо и задълбочено проучване 

на нуждите, свързани със защитените зони, по отношение на качеството на водата и 

екологичните потоци в съответствие с екологичните цели, определени в Рамковата 

директива за водите и изискванията на Директивата за местообитанията и 

Директивата за птиците. Проучването осигурява данни за прегледа на следващия 

цикъл от ПУРБ и помощ за установяване на екологичните потоци, необходими в 

делтата на река Ебро и средната част на река Тахо. Проучването се субсидира от 

европейските фондове и е с участието на всички заинтересовани страни, 

включително представители на регионалните органи, вносителите на петициите и 

сдружения на гражданското общество; 

10. Предлага в рамките на програмите от мерки за ПУРБ и свързаните с тях 

инвестиции испанските власти да проучат други възможности в съответствие с 

препоръките на Европейската комисия за постигане на екологичните цели и 

задоволяване на съществуващите основни нужди от вода, например от питейна 

вода, което да позволи подходящ режим на потока за наводненията; 

11. Предлага с цел постигане на екологичните цели, определени в ПУРБ на река Тахо, 

испанските власти да извършат преглед на екологичните речни потоци, 

предложени за река Тахо във втория цикъл на ПУРБ на река Тахо; предлага в 

съответствие с правните разпоредби, установени от испанския закон за водите, 

насоките на ЕК относно екологичните потоци и Рамковата директива за водите, 

екологичният поток да бъде достатъчен за постигане на целта за добро състояние 

на реката, така че да позволява достатъчно разреждане на пречистената отпадъчна 

вода; екологичният поток следва също така да бъде достатъчен за постигане на 

благоприятен природозащитен статус на естествените местообитания и видовете в 

зоните по „Натура 2000“, зависими от състоянието на водата; 

12. Настоятелно призовава испанските власти да интегрират наличните водни ресурси 

в рамките на настоящия ПУРБ, включително неконвенционалните ресурси, по-

специално водата от финансираните от ЕС инсталации за обезсоляване, с цел да се 

повиши сигурността на водоснабдяването на равнището на басейна; 

13. Предлага испанските власти да оценят адекватността на съществуващите 

инструменти за възстановяване на разходите и тяхното съответствие за постигане 

на целите, определени в Рамковата директива за водите и в ПУРБ; подходяща 

система за определяне на цената на водата ще улесни допълнително ефективното 

опазване на околната среда; 


