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Ref.: Petiția nr. 0834/2012, adresată de Miguel Ángel Sánchez Pérez, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche”, privind 
gestionarea defectuoasă din punct de vedere ecologic a bazinului hidrografic al 
fluviului Tajo

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, în calitate de președinte al „Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche”, 
denunță starea deplorabilă de conservare și gestionarea dăunătoare pentru mediu a bazinului 
hidrografic al fluviului Tajo, în special în zonele situate între lacul de acumulare Bolarque și 
localitatea Talavera de la Reina. Petiționarii menționează că Comisia Europeană a inițiat 
procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și a sesizat, în cele din urmă, Curtea 
Europeană de Justiție, acuzând Spania că nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire la adoptarea 
de planuri hidrologice. Petiționarii denunță faptul că proiectul de plan hidrologic pentru 
fluviul Tajo încă nu a fost pus la dispoziția publicului. Acesta a fost încărcat pe site-ul 
Ministerului Mediului, pentru a fi retras 24 de ore mai târziu. Petiționarii evidențiază efectele 
negative de ordin ecologic suferite de bazinul hidrografic în ultimele trei decenii și indică 
încălcări ale mai multor directive europene privind mediul, și anume Directiva-cadru a UE 
privind apa, Directiva privind păsările, Directiva privind habitatele, precum și Directiva 
privind apele uzate urbane. Petiționarii adaugă faptul că mai multe situri care fac parte din 
rețeaua Natura 2000 sunt afectate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

În conformitate cu Directiva-cadru privind apa1, statele membre ar fi trebuit să adopte și să 
comunice Comisiei planurile de management al bazinelor hidrografice pentru fiecare bazin 
hidrografic în parte, până la data de 22 decembrie 2009.

Neîndeplinirea acestei obligații de către Spania - cu excepția Distrito Fluvial de Cataluña - a fost 
stabilită de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea sa recentă din 4 octombrie 
2012 (Cauza C-403/11 Comisia c. Spaniei).

Comisia a solicitat autorităților spaniole să comunice măsurile luate pentru a se conforma cu 
condițiile impuse de respectiva hotărâre, și anume adoptarea unor planuri restante de 
management al bazinelor hidrografice (inclusiv planul de management al bazinului hidrografic al 
fluviului Tajo). 

În ceea ce privește afirmațiile referitoare la alte încălcări ale Directivei-cadru privind apa în 
bazinul hidrografic al fluviului Tajo, Comisia va putea analiza conformitatea cu prevederile 
Directivei-cadru privind apa și, dacă va fi necesar, va putea lua măsuri, abia după transmiterea 
planului de management al bazinului hidrografic respectiv.

Referitor la posibilele încălcări ale Directivei privind păsările2 și ale Directivei privind 
habitatele3, Comisia remarcă faptul că mai multe situri Natura 2000 sunt localizate de-a 
lungul segmentului de fluviu menționat de petiționar, inclusiv, în special siturile ES0000119 
"Carrizales y Sotos de Aranjuez", ES0000169 "Río Tajo en Castrejón, islas de Malpica de 
Tajo y Azután", ES0000438 "Carrizales y sotos del Jarama y Tajo", ES0000163 "Sierra de 
Altomira", ES3110006 "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid" și ES4250014 
"Sotos del río Alberche".

Conform articolului 6, alineatul (2) din Directiva privind habitatele, Spania are obligația de a 
lua măsurile potrivite pentru a evita deteriorarea habitatelor și a speciilor de importanță 
europeană în aceste situri Natura 2000. Comisia admite faptul că ecosistemele râurilor aflate 
în perimetrul acestor situri sunt deosebit de sensibile la degradarea calității apei și la 
modificarea parametrilor de debit de apă. Cu toate acestea, potrivit informațiilor puse la 
dispoziția Comisiei, nu reiese clar în ce mod sunt afectate negativ aceste situri de sistemul de 
management al fluviului. Pe baza informațiilor furnizate, Comisia consideră că, în această 
etapă, nu există destule dovezi pentru a putea concluziona că Directiva privind păsările și 
Directiva privind habitatele au fost încălcate.

                                               
1 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1-73). Directivă astfel cum a fost 
modificată ultima dată prin Directiva 2009/31/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 114).
2 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010)
3 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7)
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Referitor la posibilele încălcări ale Directivei privind tratarea apelor uzate urbane,1 Comisia reia 
opiniile exprimate în întrebarea cu solicitare de răspuns scris nr. 8857/2011. Comisia a acționat 
Spania în justiție pentru neîndeplinirea obligațiilor cu privire la tratamentul adecvat al apelor 
reziduale provenind din aglomerări cu un echivalent-locuitor (EL) mai mare de 10 000 și care 
sunt deversate în zone sensibile din punct de vedere ecologic (inclusiv bazinul de recepție al 
fluviului Tajo).

Mai mult, în urma evaluării informațiilor furnizate de Spania, cu privire la aglomerările al căror 
EL este cuprins între 2 000 și 10 000, Comisia a transmis o scrisoare de notificare oficială 
autorităților spaniole la data de 21 iunie 2012, care face referire, de asemenea, la aglomerările 
aflate de-a lungul segmentului de fluviu pe care îl menționează petiționarul. Comisia analizează, 
în prezent, răspunsul primit la această scrisoare înainte de a hotărî dacă mai este necesară vreo 
acțiune suplimentară.

Concluzie

Comisia ia toate măsurile necesare pentru a garanta că Spania adoptă și pune în aplicare 
planurile de management al bazinelor hidrografice, care îl include și pe acela referitor la 
bazinul fluviului Tajo, și în special, pentru ca Spania să întreprindă măsurile necesare pentru a 
se conforma hotărârii pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-403/11 
Comisia c. Spaniei.

Referitor la punerea în aplicare a Directivei privind păsările și a Directivei privind habitatele, 
Comisia consideră că nu există dovezi de încălcare a prevederilor conținute în aceste 
directive.

Referitor la punerea în aplicare în mod corect a Directivei privind tratarea apelor urbane uzate 
în segmentul de fluviu menționat de petiționar, Comisia va continua acțiunile în justiție deja 
inițiate. 

                                               
1 Directiva 91/271/CE, JO L 135, 30.5.1991


