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2.9.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1686/2009, adresată de Xavier Geoffroy d'Assy, de cetăţenie 
franceză, în numele Asociaţiei pentru protejarea văilor râurilor Erve, 
Treulon şi Vaige şi amenajări funciare (Association pour la protection des 
vallées de l'Erve, du Treulon et de la Vaige et des aménagements fonciers), 
însoţită de 1 200 de semnături, privind proiectul de amenajare a bazinului 
Ervei derulat în conformitate cu Directiva-cadru privind apa

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul critică lucrările anunţate de autorităţile locale pentru amenajarea bazinului Ervei, 
considerând că acestea ar aduce prejudicii serioase mediului acvatic şi înconjurător. 
Petiţionarul pune sub semnul întrebării concluziile studiului de impact şi mai ales calitatea 
expertizei aflate la baza acestora. Potrivit petiţionarului, proiectul prezentat în mod incorect 
drept un proiect necesar pentru respectarea obligaţiilor ce decurg din Directiva-cadru privind 
apa (2000/60/CE) ar presupune demolarea mai multor baraje, cu consecinţe grave asupra 
biodiversităţii din zonă. Petiţionarul, care prezintă o serie de comentarii pe marginea dosarului 
de autorizare a proiectului, solicită intervenţia Parlamentului European pentru asigurarea 
consultării locuitorilor şi participării acestora la procesul decizional.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Directiva-cadru privind apa impune statelor membre să realizeze o stare bună a tuturor 
cursurilor de apă, de regulă până în 2015. Aceasta include o stare ecologică şi chimică bună. 
Anexa V la directivă indică elementele de calitate necesare clasificării stării ecologice.



PE448.704v01-00 2/2 CM\829515RO.doc

RO

Acestea includ elemente biologice, dar şi elemente care susţin elementele biologice, precum 
continuitatea râului. 

În cazul în care un curs de apă suferă modificări majore din cauza unei anumite activităţi 
umane de dezvoltare durabilă, statele membre pot declara un curs de apă ca fiind „puternic 
modificat”, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din directivă. Pentru a permite 
continuarea activităţii umane durabile, ar trebui realizat un potenţial ecologic bun în loc de o 
stare ecologică bună. În multe dintre cazuri, încă mai trebuie luate măsuri de refacere pentru a 
realiza un potenţial ecologic bun. În cazul declarării unui curs de apă ca fiind puternic 
modificat, trebuie justificată decizia conform căreia utilitatea publică a modificării nu poate fi 
realizată printr-o alternativă semnificativ mai bună pentru mediu. Este de competenţa statului 
membru să declare cursul de apă ca fiind puternic modificat, să stabilească obiectivul specific 
al cursului de apă şi să creeze şi să pună în aplicare măsurile necesare pentru a realiza acest 
obiectiv.

Acolo unde anumite modificări au loc asupra unui curs de apă, trebuie făcută o evaluare care 
să arate dacă astfel de modificări duc la deteriorarea stării apelor. În acest caz, se aplică 
dispoziţii stricte precum cele de la articolul 4 alineatul (7) din directivă.

Directiva-cadru privind apa (articolul 14) prevede consultarea publicului cu privire la 
proiectele de planuri de gestionare a bazinelor hidrografice. 

În petiţie nu există nicio informaţie referitoare la dispoziţiile din directivă care ar fi fost 
încălcate. În plus, nu există indicaţii conform cărora proiectul ar duce la o deteriorare a stării 
apelor. În Franţa, proiectele de planuri de gestionare a bazinelor hidrografice au fost puse la 
timp la dispoziţia publicului pentru a fi consultate şi au fost transmise Comisiei. Comisia va 
evalua cu grijă toate planurile de gestionare a bazinelor hidrografice şi va publica rezultatele 
în 2012. 

Concluzii

În baza informaţiilor disponibile, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a Directivei-
cadru privind apa. 


