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Comisia pentru petiții

26.10.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0228/2010, adresată de Vicente Fernández Pérez, de cetățenie 
spaniolă, în numele asociației ecologice „Coto do Frade”, privind 
regularizarea cursului râului Avia (Orense)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că un sector de aproximativ 21 de km al râului Avia, de la lacul de 
acumulare Albarellos până la confluența cu râul Miño, căruia îi este afluent principal, a fost 
afectat în mod negativ de construcția lacului de acumulare respectiv care, potrivit 
petiționarului, subminează durabilitatea ecosistemului râului. Acesta precizează că nu se 
menține un flux ecologic durabil și că nu s-a făcut nimic pentru a crea pasaje accesibile pentru 
peștii migratori. Prin urmare, el solicită anularea licențelor de funcționare a lacului de 
acumulare deținute de Gas Natural - Unión Fenosa și demolarea ulterioară a barajului, 
susținând că s-au încălcat dispozițiile Directivelor 92/43/CE și 2000/60/CE. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

În ceea ce privește aplicarea Directivei privind habitatele1, Comisia reamintește obligația 
statelor membre de a institui și de a pune în aplicare un regim strict de protecție a speciilor de 
animale și plante de interes comunitar (enumerate în anexa IV) din toate statele membre, după 
cum se prevede la articolele 12 și 13. Articolul 12 interzice orice formă de capturare sau 

                                               
1 Directiva 92/43/CE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică. JO L 206, 22.7.1992.
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ucidere deliberată și perturbare a specimenelor animale (enumerate în anexa IV) în natură, în 
special în timpul perioadei de reproducere, cuibărire, hibernare și migrare. De asemenea, se 
interzice distrugerea deliberată sau strângerea ouălor în natură, precum și deteriorarea sau 
distrugerea locurilor de reproducere sau a spațiilor de odihnă.

În conformitate cu prevederile articolului 13, statele membre sunt obligate să ia măsurile 
impuse pentru a institui un sistem de protecție riguroasă a speciilor de plante enumerate în 
anexa IV, care trebuie să interzică culesul, colecționarea, tăierea, smulgerea sau distrugerea 
deliberată a acestor specimene vegetale în natură. De asemenea, articolul 13 interzice 
deținerea, transportul, vânzarea sau schimbul, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a 
specimenelor de plante enumerate în anexa IV luate din natură, cu excepția celor luate legal, 
înainte de punerea în aplicare a Directivei privind habitatele.

Obligațiile de protecție riguroasă prevăzute la articolul 12 și 13 trebuie interpretate sub 
aspectul obiectivului global al directivei, descris la articolul 2, la care contribuie acestea. 
Înainte de a deschide o anchetă, sunt necesare dovezi clare care să ateste o posibilă încălcare a 
acestor prevederi.

Referitor la speciile de păsări enumerate în petiție și care sunt incluse în anexa I la Directiva 
2009/147/CE,1 Comisia reamintește prevederile articolului 4 alineatul (4) din directiva 
menționată anterior, care precizează că statele membre iau măsurile necesare pentru a evita 
poluarea sau deteriorarea habitatelor de păsări din afara zonelor de protecție. 

Directiva-cadru privind apa2 impune statelor membre să mențină o stare bună a tuturor 
corpurilor de apă, ca o regulă, până în 2015. Aceasta înseamnă o bună stare ecologică și o 
bună stare chimică. Anexa V din directivă indică parametrii de calitate pentru clasificarea 
stării ecologice. Aceștia includ parametrii biologici, dar și parametrii care susțin parametrii 
biologici, cum ar fi continuitatea râului și regimul hidrologic. 

În cazul în care corpul de apă este puternic modificat de anumite activități de amenajare 
artificiale durabile, statele membre pot desemna un corp de apă ca fiind „puternic modificat”, 
în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din directivă. Pentru a permite continuarea 
activității umane durabile, trebuie să se obțină mai curând un potențial ecologic bun decât o 
stare ecologică bună. În multe cazuri, trebuie totuși întreprinse acțiuni de reabilitare pentru a 
se obține un potențial ecologic bun. În cazul desemnării ca un „corp de apă puternic 
modificat”, ar trebui oferită o explicație care să justifice de ce obiectivele benefice ale 
modificării nu pot fi realizate prin alte mijloace care să constituie o opțiune mult mai bună din 
punct de vedere ecologic. Este de datoria statelor membre să desemneze un corp de apă ca 
fiind puternic modificat, să fixeze obiectivul specific al corpului de apă, precum și să 
conceapă și să pună în aplicare măsurile necesare pentru realizarea acestui obiectiv.

Stabilirea debitelor ecologice minime ale râurilor care sunt regularizate prin baraje este 
considerată a fi foarte importantă pentru punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa 

                                               
1 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice (JO L 20/7, 26.1.2010) care codifică Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 
privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 103, 25.4.1979).
2 2000/60/CE, JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
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(DCA). Nu este posibilă realizarea obiectivului DCA al unei bune stări ecologice pentru apele 
de suprafață în aval de baraje dacă nu se garantează un debit ecologic minim. Debitul ecologic 
minim trebuie să fie corelat cu obiectivul bunei stări ecologice și, prin urmare, trebuie 
dezvoltat de la caz la caz, luând în considerare caracteristicile fizice, hidrologice și ecologice 
ale corpurilor de apă vizate. 

În Spania, planurile de gestionare a bazinelor hidrografice în temeiul DCA nu au fost încă 
adoptate. La 3 iunie 20101, Comisia a inițiat proceduri judiciare împotriva Spaniei întrucât 
aceasta din urmă nu a prezentat Comisiei planurile sale de gestionare a bazinelor hidrografice 
în conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din DCA. Abia după ce Comisia va primi 
planurile elaborate de Spania privind gestionarea bazinelor hidrografice, aceasta va putea să 
analizeze cu atenție conținutul acestora. Pentru cazul specific menționat de către petiționar, 
Comisia va solicita informații din partea autorităților spaniole. 

Pe baza informațiilor disponibile, Comisia nu poate identifica o încălcare a Directivei privind 
habitatele. Referitor la o posibilă încălcare a Directivei-cadru privind apa, Comisia va solicita 
clarificări din partea autorităților spaniole, deoarece, în momentul de față, nu este în măsură să 
stabilească dacă cerințele relevante ale Directivei-cadru privind apa sunt respectate sau nu.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 26 octombrie 2011

Comisia dorește să facă trimitere la ultima comunicare privind această petiție, în cadrul căreia 
a concluzionat că nu poate identifica nicio încălcare a Directivei privind habitatele. Referitor 
la îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Directiva-cadru privind apa (DCA)2, Comisia a 
solicitat informații autorităților spaniole.

În răspunsul lor, autoritățile spaniole arată că în proiectul de plan de gestionare a bazinului 
hidrografic pentru districtul bazinului râului Miño-Sil, unde se află râul Avia, corpul de apă în 
aval de Barajul Albarellos este considerat un corp de apă puternic modificat ca urmare a 
fluxului grav diminuat al acestuia, din cauza funcționării centralei hidroelectrice Albarellos. 
Centrala este alimentată cu apă din rezervor și o evacuează în râu la 3,5 km în aval de baraj. 
În consecință, această porțiune a râului este grav afectată.

Autoritatea bazinului hidrologic („Confederación Hidrográfica del Norte”, actuala 
„Confederación Hidrográfica del Miño-Sil”) a modificat în 2005 concesiunea centralei 
hidroelectrice pentru a solicita proprietarului să construiască un pasaj pentru pești cu debit 
ecologic adecvat, pentru a asigura posibilitatea de migrare a peștilor. Proprietarul a atacat 
decizia administrativă la instanțele judecătorești din Spania. La 16 aprilie 2009, Curtea 
Supremă din Spania a confirmat legalitatea deciziei autorității bazinului hidrografic, care din 
acel moment a solicitat proprietarului să prezinte un proiect pentru pasajul pentru pești și 
debitul ecologic. 

În răspunsul lor, autoritățile spaniole explică faptul că barajul Albarellos are o înălțime de 
90 de metri, a fost construit în 1971 și este utilizat pentru producerea de hidroenergie. 
Posibilitatea de dezmembrare a barajului ar presupune costuri ridicate, incluzând: demolarea 
                                               
1 A se vedea, de asemenea, procedura privind încălcarea dreptului comunitar IP/10/685, 3.6.2010.
2 2000/60/CE, JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
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infrastructurii, costuri compensatorii pentru proprietar și diminuarea producției de energie 
regenerabilă care contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice. Autoritățile spaniole 
susțin că nu este posibil să găsească o alternativă mai bună pentru producerea energiei și, prin 
urmare, barajul îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din DCA, pentru a 
fi desemnat corp de apă puternic modificat.

În acest timp, proiectul de plan de gestionare a bazinului hidrografic pentru districtul 
hidrografic Mińo-Sil a fost publicat și a fost supus unei consultări publice în perioada 
15 decembrie 2010 - 15 iunie 2011. Proiectul de plan include fluxuri ecologice minime pentru 
mai multe corpuri de apă, inclusiv pentru râul Avia în aval de barajul Albarellos. Proiectul de 
plan presupune ca acele corpuri de apă aflate în aval de barajul Albarellos să atingă un 
potențial ecologic bun până în 2015.

Având în vedere informațiile furnizate de autoritățile spaniole, Comisia consideră că o 
evaluare mai detaliată a planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice va fi efectuată odată 
ce planurile spaniole sunt adoptare și comunicate Comisiei. Așa cum se amintește în 
comunicarea anterioară, planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aflate sub incidența 
DCA nu au fost încă adoptate în Spania, în pofida termenului-limită din decembrie 2009. La 
27 ianuarie 2011, un al doilea avertisment juridic a fost trimis Spaniei1. Prin urmare, în 
iunie 2011, Comisia a decis să înainteze cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene2.

Concluzie

Pe baza informațiilor disponibile, Comisia nu poate identifica, la acest moment, o încălcare a 
Directivei-cadru privind apa. 

                                               
1 A se vedea, procedura de încălcare a dreptului comunitar IP/11/91, 27.1.2011.
2 A se vedea, procedura de încălcare a dreptului comunitar IP/11/729, 16.6.2011.


