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Tárgy: Vicente Fernández Pérez spanyol állampolgár által az „Asociación Ecologista 
Coto do Frade” szervezet nevében benyújtott 0228/2010. számú petíció az 
Avia (Orense) folyó szabályozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az Aviát, a Miño legfontosabb mellékfolyóját, az 
Albarellos-torkolati szakaszán (körülbelül 21 km) jelentősen károsította az Albarellos 
víztározó megépítése, amelynek infrastruktúrája – a petíció benyújtója szerint –
összeférhetetlen az Avia folyó ökoszisztémájának fenntartásával. A petíció benyújtója 
rámutat, hogy nem marad meg az ökológiai szempontból szükséges vízhozam és hiányoznak a 
halak szabad mozgását biztosító hallépcsők is. Ezért a petíció benyújtója azt kéri, hogy a Gas 
Natural - Unión Fenosa a víztározó üzemeltetésére vonatkozó koncesszióját nyilvánítsák 
lejártnak és rendeljék el az építmény bontását. A petíció benyújtója azt állítja, hogy figyelmen 
kívül hagyták az 92/43/EGK és a 2000/60/EK irányelveket. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

Az élőhelyvédelmi irányelv1 alkalmazása tekintetében a Bizottság emlékeztet a tagállamok 

                                               
1 A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv HL L 206., 1992.7.22.)
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azon kötelezettségére, amely szerint az irányelv 12. és 13. cikke értelmében a IV. 
mellékletben felsorolt, közösségi jelentőségű állat- és növényfajok vonatkozásában szigorú 
védelmi rendszert hoznak létre és alkalmaznak valamennyi tagállamban. A rendelet 12. cikke 
megtiltja a IV. mellékletben felsorolt fajok vadon befogott példányainak szándékos 
befogásának vagy megölésének, illetve szándékos zavarásának bármely formáját, különösen 
párzás, utódnevelés, áttelelés és vándorlás idején. Szintén tiltott a vadon élő állatok tojásainak 
szándékos elpusztítása vagy begyűjtése, valamint a párzási, költő- vagy pihenőhelyek 
károsítása vagy elpusztítása.

A 13. cikk rendelkezései értelmében a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a IV. mellékletben felsorolt növényfajok számára szigorú védelmi 
rendszert hozzanak létre, megtiltva az említett növényfajok vadon élő példányainak szándékos 
letépését, begyűjtését, levágását, gyökerestől való kiszedését vagy elpusztítását. A 13. cikk 
megtiltja továbbá a IV. melléklet szerinti növényfajok vadonból begyűjtött példányainak 
tartását, szállítását, kereskedelmét vagy cseréjét, továbbá eladásra vagy cserére való 
felkínálását, kivéve azon példányokat, amelyek begyűjtése az élőhelyvédelmi irányelv 
alkalmazása előtt, jogszerűen történt.

A 12. és 13. cikk szerinti szigorú védelmi kötelezettségeket az irányelv 2. cikkében 
megfogalmazott átfogó azon cél fényében kell értelmezni, amelynek eléréséhez e cikkek 
hozzájárulnak. A vizsgálat megindításához egyértelmű bizonyítékra van szükség az e 
rendelkezések lehetséges megsértésére vonatkozóan.

A petícióban felsorolt és a 2009/147/EK irányelv1 I. mellékletében szereplő madárfajok
tekintetében a Bizottság emlékeztet a fenti irányelv 4. cikke (4) bekezdésének 
rendelkezéseire, amelyek kimondják, hogy a tagállamoknak a védett területeken kívül is 
törekedniük kell az élőhelyek szennyezésének vagy elpusztításának elkerülésére. 

A vízügyi keretirányelv2 előírja a tagállamok számára, hogy általános szabályként 2015-ig 
minden víztest esetében jó állapotot érjenek el. Ez a jó ökológiai állapotot és a jó kémiai 
állapot is magában foglalja. Az irányelv V. melléklete tartalmazza az ökológiai állapot 
osztályozásának minőségi elemeit. Ide sorolhatók a biológiai elemek, valamint a biológiai 
elemeket támogató elemek is, mint a vízfolyás folytonossága és a hidrológiai rendszer. 

Egy adott fenntartható emberi fejlesztési tevékenység miatt jelentősen módosított víztest 
esetében a tagállamok az irányelv 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban a víztestet 
„jelentősen módosítottnak” minősíthetik. A fenntartható emberi tevékenység folytatásának 
lehetővé tételéhez a jó ökológiai állapot helyett jó ökológiai potenciált kell elérni. Sok esetben 
még mindig helyreállító intézkedéseket kell tenni a jó ökológiai potenciál eléréséhez. A 
jelentősen módosított víztestnek történő minősítés esetén indokolni kell, hogy a módosítás 
hasznos céljait miért nem lehet a környezet szempontjából jóval előnyösebb eszközzel elérni. 
A tagállamok feladata, hogy a víztestet jelentősen módosítottnak minősítsék, meghatározzák a 
víztestre vonatkozó konkrét célkitűzést, valamint megtervezzék és végrehajtsák a célkitűzés 

                                               
1 A vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelvet (HL L 103., 
1979.4.25.) egységes szerkezetbe foglaló, a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 
2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).
2 2000/60/EK irányelv, HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
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eléréséhez szükséges intézkedéseket.

A gátakkal szabályozott vízfolyások esetén a vízügyi keretirányelv végrehajtása céljából 
nagyon fontosnak tekinthető a minimális ökológiai vízhozam megállapítása. A felszíni vizek 
gátaktól folyásirány felé húzódó részei megfelelő ökológiai állapotának vízügyi keretirányelv 
szerinti célkitűzése nem érhető el, ha nem biztosított a minimális ökológiai vízhozam. A 
minimális vízhozamot össze kell kapcsolni a jó ökológiai helyzet célkitűzésével, és ezért azt 
eseti alapon kell kialakítani, figyelembe véve az érintett víztestek fizikai, hidrológiai és 
ökológiai jellemzőit. 

Spanyolországban még nem fogadták el a vízügyi keretirányelv értelmében elkészítendő 
vízgyűjtő-gazdálkodási terveket. 2010. június 3-án1 a Bizottság jogi lépéseket tett 
Spanyolország ellen, mivel az nem küldte meg a Bizottságnak a vízgyűjtő-gazdálkodási 
terveit a vízügyi keretirányelv 15. cikke (3) bekezdésének értelmében. Csak azután tudja majd 
a Bizottság alaposan megvizsgálni a spanyol vízgyűjtő-rendezési tervek tartalmát, hogy azok 
megérkeztek hozzá. A petíció benyújtója által említett különleges eset tekintetében a 
Bizottság a spanyol hatóságok tájékoztatását fogja kérni. 

A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság nem tudja megállapítani az 
élőhelyvédelmi irányelv megsértését. A vízügyi keretirányelv lehetséges megsértése 
tekintetében a Bizottság a spanyol hatóságok tájékoztatását fogja kérni, mivel jelenleg nem 
állapítható meg, hogy betartották-e a vízügyi keretirányelv vonatkozó követelményeit.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. október 26.

A Bizottság a petícióval kapcsolatos legutóbbi közleményére szeretne hivatkozni, amelyben 
megállapította, hogy nem látja bizonyítottnak az élőhelyvédelmi irányelv megsértését. A 
vízügyi keretirányelv által előírt kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban2 a Bizottság 
tájékoztatást kért a spanyol hatóságoktól.

A spanyol hatóságok válaszukban közölték, hogy a Miño-Sil vízgyűjtő területre (itt található 
az Avia folyó) vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezete az albarellosi gáttól lefelé 
húzódó víztestet jelentősen módosított víztestként azonosítja, mivel ott a víz folyását 
nagymértékben gátolja az albarellosi vízerőmű működése. Az erőmű a víztározóból veszi a 
vizet és a folyóba vezeti vissza, folyásirányban a gáttól 3,5 kilométerre. Ez igen komoly hatást 
gyakorol a folyó e szakaszára.

A vízgyűjtő területért felelős hatóság (Confederación Hidrográfica del Norte, most a 
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil) 2005-ben módosította a vízerőmű koncesszióját, és 
előírta a tulajdonos számára egy természetes áramlásviszonyokat biztosító hallépcső 
megépítését, lehetővé téve a halak vándorlását. A tulajdonos a spanyol bíróságokon 
megtámadta a közigazgatási határozatot. 2009. április 16-án a spanyol legfelsőbb bíróság 
megerősítette a vízgyűjtő területért felelős hatóság döntésének jogszerűségét, amely hatóság 
azóta arra kötelezte a tulajdonost, hogy terjessze elő a hallépcső és a természetes 

                                               
1 Lásd szintén IP/10/685, 2010.6.3.
2 A 2000/60/EK irányelv (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.)
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áramlásviszonyok megvalósítására irányuló projektet. 

A spanyol hatóságok válaszukban arról adnak tájékoztatást, hogy az albarellosi gát 90 méter 
magas, 1971-ben épült és vízenergia termelésére szolgál. A gát esetleges lebontása többek 
között a következő magas költségeket vonná maga után: az építmény lebontása, a tulajdonos 
kártalanítása, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez hozzájáruló megújuló energia 
termelésének visszaesése. A spanyol hatóságok szerint nincs jobb alternatívája az 
energiatermelésnek, és ennélfogva a gát teljesíti a jelentősen módosított víztestként való 
minősítés feltételeit, amelyeket a vízügyi keretirányelv 4. cikkének (3) bekezdése határoz 
meg.

Eközben közzétették a Miño-Sil vízgyűjtő területre vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási terv 
tervezetét, amely 2010. december 15. és 2011. június 15. között nyilvános konzultáció tárgya 
volt. A tervezet számos víztest tekintetében minimális, természetes áramlásviszonyok 
biztosítását is tartalmazza, többek között az Avia folyónak az albarellosi gát alatti szakaszán. 
A tervezet elvárja, hogy az albarellosi gát alatti víztestekben 2015-re jó ökológiai állapot 
valósuljon meg.

A spanyol hatóságok által nyújtott tájékoztatás alapján a Bizottság úgy véli, hogy miután 
elfogadják a spanyol terveket és azokat közlik a Bizottsággal, sor kerül a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervek részletesebb értékelésére.  A korábbi közleményt idézve, a vízügyi 
keretirányelv szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási terveket a 2009. decemberi határidő ellenére 
még nem fogadták el Spanyolországban.  2011. január 27-én egy második jogi figyelmeztetést 
küldtek Spanyolországnak1.  A Bizottság ezért úgy határozott, hogy 2011 júniusában az ügyet 
az Európai Unió Bírósága elé terjeszti2.

Következtetés

A rendelkezésre álló információk alapján a jelenlegi szakaszban a Bizottság nem talált a 
vízügyi keretirányelv megsértésére utaló jelet. 

                                               
1 Lásd IP/11/91, 2011.1.27.
2 Lásd IP/11/729, 2011.6.16.


