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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

26.10.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0228/2010, którą złożył Vicente Fernández Pérez (Hiszpania) w 
imieniu stowarzyszenia ekologów Coto do Frade, w sprawie regulacji koryta 
rzeki Avia w prowincji Orense

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że budowa zbiornika wodnego Albarellos miała bardzo 
negatywny wpływ na około 21-kilometrowy odcinek rzeki Avia (stanowiącej główny dopływ 
rzeki Miño), położony pomiędzy zbiornikiem wodnym Albarellos i ujściem. Zdaniem 
składającego petycję infrastruktura zbiornika uniemożliwia zachowanie ekosystemu 
rzecznego rzeki Avia. Składający petycję podkreśla, że zakłócono ekosystem rzeki i nie 
zapewniono rozwiązań umożliwiających swobodne poruszanie się zamieszkującym ją 
gatunkom. W związku z tym zwraca się o unieważnienie koncesji na eksploatację tamy, 
będących w posiadaniu Gas Natural – Unión Fenosa, i o zburzenie tamy. Informuje o 
naruszeniu dyrektyw 92/43/WE i 2000/60/WE. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

W odniesieniu do stosowania dyrektywy siedliskowej1 Komisja przypomina o obowiązku 
państw członkowskich w zakresie ustanawiania i wdrażania we wszystkich państwach 
członkowskich systemu ścisłej ochrony gatunków zwierząt i roślin ważnych dla Wspólnoty 

                                               
1Dyrektywa Rady 92/43/WE z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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wymienionych w załączniku IV, jak stanowią art. 12 i 13. W art. 12 zakazuje się 
jakichkolwiek form celowego chwytania lub zabijania i niepokojenia dziko występujących 
okazów tych zwierząt (wymienionych w załączniku IV), w szczególności podczas okresu 
rozrodu, wychowu młodych, snu zimowego i migracji. Zakazuje się też celowego niszczenia 
lub wybierania jaj, jak również pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu lub 
odpoczynku.

Na mocy przepisów art. 13 państwa członkowskie mają obowiązek podejmować wymagane 
środki w celu ustanowienia systemu ścisłej ochrony gatunków roślin wymienionych w 
załączniku IV, zakazujące celowego zrywania, zbierania, ścinania, wyrywania lub niszczenia 
okazów tych gatunków dziko występujących. W art. 13 zakazuje się też przetrzymywania, 
transportu, sprzedaży lub wymiany oraz oferowania do sprzedaży lub wymiany okazów 
gatunków figurujących w załączniku IV, pozyskanych ze stanu dzikiego, z wyjątkiem okazów 
pozyskanych legalnie przed wprowadzeniem w życie dyrektywy siedliskowej.

Obowiązki w zakresie ścisłej ochrony wynikające z art. 12 należy interpretować w kontekście 
ogólnego celu dyrektywy zapisanego w art. 2, do którego osiągnięcia się one przyczyniają. 
Przed wszczęciem dochodzenia konieczne jest uzyskanie wyraźnego dowodu na możliwe 
naruszenie tych przepisów.

W odniesieniu do gatunków ptaków wymienionych w przedmiotowej petycji, a także w 
załączniku I do dyrektywy 2009/147/WE1, Komisja przypomina o przepisach art. 4 ust. 4 tej 
dyrektywy, które stanowią, że państwa członkowskie dążą do uniknięcia powstawania 
zanieczyszczenia lub pogorszenia warunków naturalnych siedlisk poza tymi obszarami 
ochrony. 

W ramowej dyrektywie wodnej2wymaga się, by z zasady państwa członkowskie osiągnęły 
dobry stan wszystkich części wód do 2015 roku. Pojęcie to obejmuje dobry stan ekologiczny i 
dobry stan chemiczny. W załączniku V do dyrektywy określa się elementy jakościowe na 
potrzeby klasyfikacji stanu ekologicznego. Znajdują się wśród nich elementy biologiczne, 
lecz także elementy wspierające elementy biologiczne, takie jak ciągłość rzeki i system 
hydrologiczny. 

W przypadku poważnej zmiany części wód na skutek danej działalności człowieka związanej 
ze zrównoważonym rozwojem państwa członkowskie mogą oznaczyć część wód jako „silnie 
zmienioną” zgodnie z art. 4 ust. 3 przedmiotowej dyrektywy. Aby umożliwić kontynuowanie 
działalności człowieka związanej ze zrównoważonym rozwojem, zamiast dobrego stanu 
ekologicznego należy uzyskać dobry potencjał ekologiczny. W wielu przypadkach nadal 
trzeba podejmować działania naprawcze dla uzyskania dobrego potencjału ekologicznego. W 
przypadku wyznaczenia silnie zmienionej części wód należy przedstawić uzasadnienie, 
dlaczego korzystnych celów zmiany nie można uzyskać w ramach opcji znacznie 
korzystniejszej środowiskowo. To do państwa członkowskiego należy oznaczanie części wód 
jako silnie zmienionej, określenie konkretnego przeznaczenia części wód, a także 

                                               
1Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20/7 z 26.1.2010) ujednolicająca dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 
1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103 z 25.4.1979).
22000/60/WE, Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
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zaprojektowanie i wdrożenie środków służących osiągnięciu tego celu.

W kontekście wdrażania ramowej dyrektywy wodnej za bardzo istotne uznaje się ustalenie 
minimalnych przepływów ekologicznych na rzekach regulowanych zaporami. Nie jest 
możliwe osiągnięcie celu ramowej dyrektywy wodnej w zakresie dobrego stanu 
ekologicznego wód powierzchniowych, których bieg regulowany jest systemem zapór, jeżeli 
nie zagwarantuje się minimalnego przepływu ekologicznego. Przepływ minimalny należy 
powiązać z celem dotyczącym dobrego stanu ekologicznego, a tym samym trzeba 
wypracowywać go indywidualnie, z uwzględnieniem fizycznych, hydrologicznych i 
ekologicznych cech konkretnych części wód. 

W Hiszpanii plany gospodarowania wodami w dorzeczu określone w ramowej dyrektywie 
wodnej nie zostały jeszcze przyjęte. W dniu 3 czerwca 2010 r.1Komisja podjęła działania 
prawne przeciwko Hiszpanii, ponieważ państwo to nie przedłożyło Komisji planów 
gospodarowania wodami w dorzeczu zgodnie z art. 15 ust. 3 ramowej dyrektywy wodnej. 
Dopiero po otrzymaniu hiszpańskich planów gospodarowania wodami w dorzeczu Komisja 
będzie w stanie dokładnie przeanalizować ich treść. Jeżeli chodzi o konkretny przypadek 
wspomniany przez składającego petycję, to Komisja zwróci się do władz hiszpańskich o 
przekazanie informacji. 

Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie może stwierdzić naruszenia dyrektywy 
siedliskowej. W odniesieniu do ewentualnego naruszenia ramowej dyrektywy wodnej 
Komisja zwróci się do władz hiszpańskich o wyjaśnienia, ponieważ obecnie nie jest w stanie 
ocenić, czy odnośne wymogi tej dyrektywy zostały spełnione.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2011 r.

Komisja pragnie odnieść się do ostatniego komunikatu dotyczącego przedmiotowej petycji, w 
którym dochodzi do wniosku, że nie może stwierdzić naruszenia dyrektywy siedliskowej. W 
odniesieniu do zobowiązań wynikających z ramowej dyrektywy wodnej2 Komisja zwróciła 
się do władz hiszpańskich o udzielenie informacji.

W odpowiedzi władze hiszpańskie stwierdzają, że projekt planu gospodarowania wodami w 
dorzeczu dla dorzecza rzek Miño i Sil, w którym znajduje się rzeka Avia, określa część wód 
znajdującą się za tamą Albarellos jako silnie zmienioną z uwagi na znaczne osłabienie prądu 
rzeki spowodowane działaniem elektrowni wodnej w Albarellos. Elektrownia pobiera wodę 
ze zbiornika i spuszcza ją z powrotem do rzeki w odległości 3,5 km w dół rzeki od tamy. 
Oddziałuje to silnie na wspomniany odcinek rzeki.

Organ zarządzający dorzeczem (Confederación Hidrográfica del Norte, obecnie 
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil) zmodyfikował w 2005 r. zezwolenie dla elektrowni 
wodnej, aby zobowiązać właściciela do skonstruowania przepławki dla ryb ze stosownym 
ekologicznym przepływem w celu umożliwienia migracji ryb. Właściciel odwołał się od 
wspomnianej decyzji administracyjnej do hiszpańskich sądów. Dnia 16 kwietnia 2009 r. 
hiszpański sąd najwyższy potwierdził legalność decyzji organu zarządzającego dorzeczem, 
                                               
1Patrz też IP/10/685 z 3.6.2010.
22000/60/WE, Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
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który wymógł na właścicielu zaprezentowanie projektu przepławki i ekologicznego 
przepływu. 

W odpowiedzi władze hiszpańskie wyjaśniają, że tama Albarellos ma wysokość 90 metrów, 
została skonstruowana w 1971 r. oraz jest wykorzystywana do produkcji energii wodnej. 
Ewentualna rozbiórka tamy wiązałaby się z wysokimi kosztami obejmującymi: demontaż 
infrastruktury, koszty rekompensaty dla właściciela oraz zakończenie produkcji energii z 
odnawialnego źródła, która przyczynia się do przeciwdziałania zmianie klimatu. Władze 
hiszpańskie utrzymują, że nie ma lepszego rozwiązania zapewniającego wytwarzanie energii, 
a zatem tama spełnia warunki art. 4 ust. 3 ramowej dyrektywy wodnej, pozwalające na 
wyznaczenie części wód jako silnie zmienionej.

W międzyczasie opublikowano projekt planu gospodarowania wodami w dorzeczu dla 
dorzecza rzek Miño i Sil i przeprowadzono w jego sprawie konsultacje społeczne. Projekt 
planu obejmuje minimalne ekologiczne przepływy dla wielu jednolitych części wód, w dla 
rzeki Avia za tamą Albarellos. Według projektu planu jednolite części wód poniżej tamy 
Albarellos powinny osiągnąć odpowiedni potencjał ekologiczny do 2015 r.

W świetle informacji dostarczonych przez hiszpańskie władze Komisja stwierdza, że bardziej 
szczegółowa analiza planów gospodarowania wodami w dorzeczu zostanie przeprowadzona 
po przyjęciu hiszpańskich planów i poinformowaniu o nich Komisji. Jak wspomniano w 
poprzednim komunikacie, w Hiszpanii plany gospodarowania wodami w dorzeczu określone 
w ramowej dyrektywie wodnej nie zostały jeszcze przyjęte pomimo upływu terminu w 
grudniu 2009 r. Drugie ostrzeżenie zostało wysłane Hiszpanii dnia 27 stycznia 2011 r.1. W 
związku z tym Komisja postanowiła przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w czerwcu 2011 r.2.

Wniosek

W oparciu o dostępne informacje Komisja nie może na obecnym etapie stwierdzić naruszenia 
ramowej dyrektywy wodnej. 

                                               
1Patrz też IP/11/91 z 27.1.2011.
2Patrz też IP/11/729 z 16.6.2011.


