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BG Единство в многообразието BG

EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0228/2010, внесена от Vicente Fernández Pérez, с испанско 
гражданство, от името на екологична асоциация „Coto do Frade“, относно 
регулирането на дебита на река Avia, Orense

1. Резюме на петицията

Вносителят се оплаква, че река Avia, основен приток на река Miño, в участъка между 
язовира Albarellos и мястото, където се влива в река Miño (с дължина приблизително 21 
км) е силно засегната от изграждането на въпросния язовир, чиято инфраструктура, 
според вносителя, нарушава устойчивостта на речната екосистема на река Avia. 
Вносителят подчертава, че не се поддържа природосъобразният дебит и не съществуват 
коридори за свободното движение на мигриращите риби. Поради това, вносителят 
призовава разрешителните за експлоатация на язовира, получени от „Gas Natural –
Unión Fenosa“, да бъдат обявени за невалидни и язовирът да бъде разрушен. Вносителят 
твърди, че са нарушени Директиви 92/43/ЕО и 2000/60/ЕО. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

По отношение на прилагането на Директивата за местообитанията1, Комисията 
припомня задължението на държавите-членки да създадат и въведат строга система за 
опазване на животинските и растителните видове от значение за Общността, посочени 

                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна. ОВ L 206 от 22.7.1992 г.



PE452.725v02-00 2/4 CM\882130BG.doc

BG

в приложение ІV, във всички държави-членки, съгласно членове 12 и 13. Съгласно член 
12 се забраняват всички форми на умишлено залавяне или убиване и обезпокояване на 
взети от природата екземпляри от тези видове (посочени в приложение ІV), особено
през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция. 
Забранени са също и умишленото унищожаване или вземане на яйца от природата и 
всяко повреждане или унищожаване на места за размножаване или почивка.

Съгласно предвиденото в член 13 държавите-членки се задължават да вземат 
необходимите мерки за установяване на строга система за защита на растителните 
видове, изброени в приложение IV, която да забранява умишленото бране, събиране, 
рязане, изкореняване или унищожаване на екземпляри от тези растителни видове в 
областите на естественото им разпространение в природата. Съгласно член 13 също 
така се забранява държането, транспортирането, търговията и предлагането за 
продажба или размяна на екземпляри от растителните видове, изброени в приложение 
ІV, взети от природата, с изключение на екземплярите, взети законно преди началото 
на прилагане на Директивата за местообитанията.

Задълженията за установяване на строга система за защита съгласно членове 12 и 13 
трябва да се тълкуват във връзка с общата цел на директивата, посочена в член 2, за 
постигането на която те допринасят. За да започне разследване е необходимо ясно 
доказателство за наличието на нарушение на разпоредбите.

По отношение на видовете птици, които са посочени в петицията и които са включени в 
приложение I към Директива 2009/147/ЕО1, Комисията припомня разпоредбите на член 
4, параграф 4 от горепосочената директива, в които се постановява, че държавите-
членки се стремят да избягват замърсяването или влошаването на местообитанията на 
птици извън защитените зони. 

Рамковата директива за водите (РДВ)2 изисква от държавите-членки да постигнат добро 
състояние на всички водни обекти до 2015 г. Това включва добро екологично и 
химично състояние. В приложение V към директивата са определени качествените 
елементи за класификация на екологичното състояние. Те включват биологични 
елементи, но и елементи, подпомагащи биологичните елементи, като например 
продължителност на реката и хидроложки режим. 

В случай на силно модифициран воден обект вследствие на определени устойчиви 
човешки дейности по развитието, държавите-членки могат да го определят за „силно 
модифициран“, съгласно член 4, параграф 3 от директивата. За да продължат 
устойчивите човешки дейности, следва да се постигне добър екологичен потенциал, а 
не добро екологично състояние. В много случаи за постигането на добър екологичен 
потенциал е необходимо предприемането на мерки за възстановяване. При 
определянето на воден обект като силно модифициран следва да се представи 
обосновка на причините, поради които полезните цели на модификацията не могат да 

                                               
1 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно 
опазването на дивите птици (ОВ L 20/7, 26.1.2010 г.), която кодифицира Директива 79/409/ЕИО на 
Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 103, 25.4.1979 г.).
2 Директива 2000/60/ЕО, ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
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бъдат постигнати с други средства, които са значително по-добри като екологична 
възможност. Държавите-членки са тези, които следва да определят даден воден обект 
като силно модифициран, да посочат специфичната цел на водния обект и да изготвят и 
приложат необходимите мерки за постигане на целта.

Установяването на минимален екологичен дебит на реките, които се регулират от 
язовири, се счита за изключително важно за прилагането на РДВ. Не е възможно да се 
постигне целта на РДВ за добро екологично състояние на повърхностните води по 
течението надолу от язовирите, ако не бъде гарантиран минимален екологичен дебит. 
Минималният дебит следва да бъде обвързан с цел за добро екологично състояние и 
следователно следва да се определи за всеки отделен случай, като се вземат предвид 
физическите, хидроложките и екологичните характеристики на засегнатите водни 
обекти. 

В Испания изискваните съгласно РДВ планове за управление на речните басейни все 
още не са приети. На 3 юни 2010 г.1, Комисията предприе правни действия срещу 
Испания, тъй като тя не е предала своите планове за управление на речните басейни на 
Комисията в съответствие с член 15, параграф 3 от РДВ. Едва след като получи 
испанските планове за управление на речните басейни, Комисията ще може внимателно 
да разгледа съдържанието им. Що се отнася до конкретния случай, посочен от 
вносителя на петицията, Комисията ще поиска информация от испанските органи. 

Въз основа на предоставената информация, Комисията не е в състояние да установи 
нарушение на Директивата за местообитанията. Що се отнася до възможното 
нарушение на Рамковата директива за водите, Комисията ще поиска разяснения от 
испанските органи, тъй като към момента не може да се определи дали съответните 
изисквания на Рамковата директива за водите са спазени или не.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 26 октомври 2011 г.

Комисията би искала да се позове на последното си съобщение относно петицията, в 
което прави заключението, че не е установила нарушение на Директивата за 
местообитанията. По отношение на изпълнението на задълженията съгласно Рамковата 
директива за водите (РДВ)2, Комисията изиска информация от испанските органи.

В своя отговор испанските органи обясняват, че проектният план за управление на 
речните басейни за района на речния басейн на река Miño-Sil, в който се намира река 
Avia, определя водния обект по течението надолу от язовир Albarellos като силно 
модифициран воден обект, тъй като, в резултат на работата на водноелектрическата 
централа Albarellos, неговият дебит е бил значително намален. Централата изпомпва 
вода от язовира, след което я връща обратно в реката на 3,5 км по течението надолу от 
язовира. В резултат на това този участък на реката е силно засегнат.

Органът, отговарящ за състоянието на речния басейн (Confederación Hidrográfica del 
                                               
1 Вж. също IP/10/685 от 3.6.2010 г.
2 Директива 2000/60/ЕО, ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
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Norte, понастоящем Confederación Hidrográfica del Miño-Sil), е променил условията на 
концесия за водноелектрическата централа през 2005 г. така, че да задължи собственика 
да изгради екологичен коридор, за да гарантира миграцията на рибите. Собственикът е 
оспорил административното решение в испанските съдилища. На 16 април 2009 г. 
испанският върховен съд е потвърдил законосъобразността на решението, взето от 
органа, отговорен за речния басейн, който оттогава изисква от собственика да 
представи проект за изграждането на коридори за свободно движение на рибите и за 
постигането на екологичен дебит. 

В своя отговор испанските органи обясняват, че язовир Albarellos е висок 90 метра, че е 
бил изграден през 1971 г .  и че е използван за генерирането на водна енергия. 
Разрушаването на язовира би изисквало големи разходи, включително за: събаряне на 
инфраструктурата, компенсация на собственика и загуба от производството на 
възобновяема енергия, която допринася в борбата с изменението на климата. 
Испанските органи твърдят, че не е възможно да се намери по-добра алтернатива за 
производство на енергия и поради това язовирът отговаря на условията на РДВ, член 4, 
параграф 3, за да бъде определен за силно модифициран воден обект.

Междувременно проектният план за управление на речния басейн за района на речния 
басейн на река Miño-Sil е бил публикуван и предоставен за консултация с 
обществеността в периода 15 декември 2010 г. – 15 юни 2011 г. Проектът включва 
определянето на минимален екологичен дебит за множество водни обекти, 
включително и река Avia, в частта й след язовир Albarellos. Според проектния план се 
очаква водните обекти, намиращи се по течението надолу от язовир Albarellos, да 
достигнат добър екологичен потенциал до 2015 г.

Предвид предоставената от испанските органи информация, Комисията счита, че по-
обстойна оценка на плановете за управление на речните басейни ще може да бъде 
извършена, когато испанските планове бъдат приети и изпратени до Комисията. Както 
беше напомнено и в предишното съобщение, плановете за управление на речните 
басейни съгласно Рамковата директива за водите все още не са приети в Испания, 
въпреки че крайният срок за това беше декември 2009 г.  На 27 януари 2011 г. беше 
изпратено второ правно предупреждение до Испания1. Поради това, през юни 2011 г. 
Комисията реши да отнесе случая до Съда на Европейския съюз2.

Заключение

Въз основа на предоставената информация Комисията не е в състояние да установи 
нарушение на Рамковата директива за водите. 

                                               
1 Вж. IP/11/91 от 27.1.2011 г.
2 Вж. IP/11/729 от 16.06.2011 г.


