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Petiția nr. 450/2004, adresată de Platforma Sabor Livre”, de naționalitate portugheză, 
privind un proiect de construire a unui baraj pe râul Sabor 

Petiția nr. 0864/2006, adresată de Iván Ramirez, de naționalitate portugheză, în numele 
,,Plataforma Sabor Livre”, privind proiectul pentru o centrală hidroelectrică pe valea 
râului Sabor din Portugalia

1. Rezumatul petiției 0450/2004

Petiționarii, o asociație a unei ONG înființată pentru a milita împotriva construirii de baraje pe 
râul Sabor, estimează că proiectul construirii barajului prevăzut de guvernul portughez 
contravine mai multor prevederi ale legislației europene de mediu, printre care Directiva
Păsări și Directiva Habitate. Regiunea vizată pentru construirea barajului este considerată ca 
făcând parte din rețeaua Natura 2000. Potrivit evaluării incidențelor asupra mediului, 
construcția barajului va dura între cinci și șase ani și prin urmare nu va ajuta guvernul 
portughez să obțină o reducere a nivelului de utilizare a energiei convenționale până în 2010, 
în cadrul obiectivelor impuse de Uniunea Europeană.

Rezumatul petiției 0864/2006

Petiționarul protestează împotriva deciziei guvernului portughez de a construi o centrală 
hidroelectrică pe valea râului Sabor, în partea de nord-est a Portugaliei. În valea râului Sabor, 
o zonă de protecție specială (ZPS) în sensul Directivei 79/409/CEE a Consiliului privind 
conservarea păsărilor sălbatice, există habitate ale vulturului de Bonelli (hieratus fasciatus), 
ale acvilei (aquila chrisaetus) și ale berzei negre (ciconia nigra), care sunt specii unice în 
sudul Europei. Estimând că acest proiect reprezintă o încălcare flagrantă nu doar a directivei 
menționate anterior, ci și a Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, petiționarul solicită Parlamentului European, 
pe de o parte să invite Comisia să nu acorde credite pentru fondurile structurale destinate 
proiectului respectiv, și pe de altă parte, să se asigure că autoritățile portugheze suspendă 
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proiectul așteptând ca toate condițiile prevăzute de directive să fie îndeplinite.

2. Admisibilitate

0450/2004 a fost declarată admisibilă la 25 octombrie 2004. 0864/2006 a fost declarată 
admisibilă la 6 martie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații (articolul 192, 
alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei pentru petiția 0450/2004, primit la 18 februarie 2005

Petiția atrage atenția asupra consecințelor execuției proiectului de construire a barajului de pe 
râul Sabor în ceea ce privește conservarea naturii și contestă utilitatea proiectului în ceea ce 
privește îmbunătățirea eficienței energetice și îndeplinirea obiectivelor impuse de 
Comunitatea Europeană în materie de utilizare a surselor regenerabile de energie în 
Portugalia. 

Potrivit evaluării de impact asupra mediului, proiectul va afecta siturile de importanță 
comunitară (SIC) ,, Rios Sabor e Maçãs” și ,,Morais”, propuse în temeiul articolului 4
Directiva 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a faunei și 
florei sălbatice1 dar și zona de protecție specială (ZPS) ,,Rios Sabore e Maçãs” definită în 
temeiul articolului 4 din Directiva 74/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea 
păsărilor sălbatice2. Într-adevăr, siturile de importanță comunitară menționate anterior 
găzduiesc 19 tipuri de habitate, nouă specii de animale și cinci specii de plante de interes 
comunitar. Printre acestea, trei tipuri de habitate și o specie animalieră, canis lupus, sunt 
clasificate ca prioritare. În ceea ce privește ZPS în cauză, aceasta a fost desemnată astfel 
datorită prezenței a 34 de specii de păsări sălbatice, printre care mai multe specii de păsări de 
pradă, dintre care o mare parte își fac cuib pe malurile râului, care ar fi inundate ca urmare a 
construirii barajului.

Potrivit articolului 6 alineatul (4) din Directiva 92/43/CEE, ,,dacă, în ciuda unui rezultat 
negativ al evaluării efectelor asupra sitului și în lipsa unei soluții alternative, planul sau 
proiectul trebuie realizat, cu toate acestea, din motive cruciale de interes public major, 
inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic, statul membru ia toate măsurile 
compensatorii necesare pentru a proteja coerența globală a sistemului Natura 2000. Statul 
membru informează Comisia cu privire la măsurile compensatorii adoptate. În cazul în care 
situl respectiv adăpostește un tip de habitat natural prioritar și/sau o specie prioritară, 
singurele considerente care pot fi invocate sunt cele legate de sănătatea sau siguranța publică, 
de anumite consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu sau, ca urmare a avizului 
Comisiei, de alte motive cruciale de interes public major”. Această dispoziție este valabilă și 
pentru ZPS, în conformitate cu prevederile articolului 7 din directiva respectivă.

Din dispoziția menționată anterior rezultă că, dacă se confirmă existența unor incidențe 
negative asupra unor habitate prioritare, în principiu proiectul nu ar putea fi autorizat decât în 
lipsa unor soluții alternative și pentru motive legate de sănătatea omului și de siguranța 
publică sau de consecințe benefice primordiale pentru mediu. Ori, autorizarea proiectului de 
către autoritățile portugheze s-a bazat, pe de-o parte, pe necesitatea de a preveni inundațiile în 
localitățile situate în aval și, pe de altă parte, pe obiectivul de a înlocui sursele de energie de 
origine fosilă cu surse regenerabile de energie, în vederea reducerii emisiilor de CO2 în cadrul 

                                                       
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7–50 
2 JO L 103, 25.4.1979, p. 1–18 
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angajamentelor comunitare și internaționale în materie de politică de mediu.

Comisia a primit o plângere având același obiect ca și petiția – plângerea 2003/4523. La ora 
actuală, Comisia a procedat la analiza tuturor elementelor de informare disponibile despre 
situația respectivă, în vederea luării unei decizii viitoare privind dosarul.

4. Răspuns suplimentar al Comisiei pentru petiția 0450/2004, primit la 20 octombrie 
2005

În completarea comunicării sale anterioare, Comisia poate anunța că implicațiile asupra 
mediului ale proiectul pentru construirea barajului de pe râul Sabor au fost analizate în cadrul 
unei întruniri cu autoritățile portugheze. În special, autoritățile portugheze au fost invitate să 
aducă lămuriri mai detaliate în legătură cu motivele de interes public major care, din punctul 
lor de vedere, ar putea justifica proiectul în sensul articolului 6 alineatul (4) din Directiva
92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și 
floră sălbatică1. 

Comisia a examinat explicațiile oferite de autoritățile portugheze și a cerut să se comunice 
informații suplimentare. 

Comisia încă așteaptă completarea explicațiilor menționate mai sus, în vederea luării unei 
decizii în cadrul dosarului de plângere nr. 2003/4523.

5. Răspuns suplimentar al Comisiei pentru petițiile 0450/2004 și 0864/2006, primit la 
12 februarie 2008

Petiționarii își manifestă opoziția față de proiectul construirii barajului de la Baixo Sabor din 
cauza efectelor acestuia asupra conservării habitatelor și a speciilor naturale existente în 
siturile de importanță comunitară ,,Rios Sabor e Maçãs” și ,,Morais”, desemnate în temeiul 
articolului 4 din Directiva 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică2 și în zona de protecție specială ,,Rios Sabor e 
Maçãs”, desemnată în temeiul articolului 4 din Directiva 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 
privind conservarea păsărilor sălbatice3.

De asemenea, petiționarii au depus și o plângere la Comisie, pe același subiect – înregistrată 
cu numărul 2003/4523 – care, în cadrul procedurii prevăzute la articolul 226 din Tratatul CE, 
a dat naștere unei scrisori de atenționare adresate guvernului portughez și fondată pe 
directivele menționate mai sus. 

Prin urmare, dosarul a făcut obiectul mai multor schimburi de informații ce vizau clarificarea
aspectelor legate de proiect, despre care era vorba în scrisoarea de atenționare. 

În aceasta privință, recunoscând efectele negative ale proiectului asupra conservării siturilor 
în cauză, autoritățile portugheze au insistat pe absența unei soluții alternative pentru 
obiectivele proiectului, în special constituirea unei rezerve hidroelectrice strategice, necesare 
                                                       
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7–50 

2
JO L 206, 22.7.1992.

3 JO L 103, 25.4.1979.
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pentru a îndeplini obiectivul de creștere a cotelor de energie eoliană - care este supusă unor 
oscilații naturale greu previzibile - și, la nivel mai general, diminuarea cantității de emisii de 
gaze cu efect de seră în Portugalia. 

Comisia nu poate ignora importanța primordială a creșterii producției de energie regenerabilă 
pentru protecția mediului. Totodată, Comisia trebuie să se asigure că cerințele prevăzute la
articolul 6 din Directiva Habitate sunt respectate și că impactul negativ ce rezultă în urma 
proiectului Baixo Sabor este compensat în mod convenabil, astfel încât coerența globală a 
rețelei Natura 2000 să nu fie pusă în pericol. În această privință, Comisia informează 
Parlamentul că nu va fi luată nicio decizie în ceea ce privește dosarul înainte de evaluarea 
pachetului de măsuri compensatorii prezentat de către autoritățile portugheze. 

Comisia va informa Parlamentul în legătură cu decizia sa în această problemă.

6. Răspuns suplimentar al Comisiei pentru petițiile 0450/2004 și 0864/2006, primit în
ianuarie 2009

Așa cum s-a comunicat anterior, petițiile au același obiect ca și dosarul de plângere 
2003/4523. Comisia informează Parlamentul că, în măsura puterii sale de apreciere, a 
procedat la clasarea plângerii menționate în timpul reuniunii din 27 februarie 2008.

Decizia de clasare a fost luată ca urmare a schimburilor detaliate de informații cu autoritățile 
portugheze și pe baza motivelor expuse de acestea, comunicate în timp util reclamanților:

Proiectul a făcut obiectul a două evaluări de impact asupra mediului, luându-se în special în 
considerare incidența sa asupra sitului de importanță comunitară și a zonei de protecție 
speciale ,,Rios Sabor e Maçãs”. Cea de-a doua evaluare a comparat două amplasamente 
alternative: Baixo Sabor și Alto Côa și a ajuns la concluzia că aceasta din urmă nu poate fi 
luată în considerare. Chiar dacă proiectul Alto Côa implica impacturi în situri mai puțin 
importante decât Baixo Sabor, aceste impacturi erau semnificative. În plus, Alto Côa nu 
permitea îndeplinirea obiectivelor avute în vedere în ceea ce privește reducerea dependenței 
energetice de combustibilii fosili, stabilirea unei rezerve energetice fiabile pentru promovarea 
creșterii cotelor de energie eoliană și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră. În 
cele din urmă, Alto Côa presupunea costuri cu 70% mai mari față de Baixo Sabor și nu putea 
deveni operațional decât la cinci ani după acesta din urmă. 

De altfel, potrivit autorităților portugheze, celelalte baraje incluse în programul național de 
baraje, în special în valea râului Douro, prezentau un nivel de performanță în ceea ce privește 
capacitatea de retenție, eficiența turbinelor și rapiditate de reacție net inferior față de Baixo 
Sabor, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, în special a celui referitor la creșterea 
cotelor de energie eoliană. De fapt, barajele incluse în programul național trebuiau să fie 
considerate ca un complement necesar și nu ca o alternativă pentru barajul Baixo Sabor în 
ceea ce privește obiectivele energetice foarte ambițioase pe care guvernul portughez și le-a 
propus și care reprezentau atingerea unei cote de 45% energie regenerabilă în 2010, deci un 
nivel superior față de procentul de 39% stabilit de Comisie. 

În cadrul analizei condițiilor prevăzute la articolele 6 alineatele (3) – (4) din Directiva
92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a faunei și florei 
sălbatice, Comisia a analizat de asemenea și definiția măsurilor de moderare și compensare 
necesare pentru a asigura protecția siturilor din cadrul rețelei Natura 2000 care sunt afectate 
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de proiect. 

Ca urmare a remarcilor făcute de Comisie, autoritățile portugheze au procedat la efectuarea 
mai multor modificări ale pachetului de măsuri prevăzute inițial prin declarația finală de 
impact asupra mediului. Raportul final de evaluare a impactului ex-post (RECAPE) a prevăzut 
un program de măsuri de compensare, planuri de supraveghere și de gestiune care includ, în 
special, măsuri ce vizează valorificarea și recuperarea habitatelor de pe afluenții râului Sabor, 
valorificarea culoarelor rupicole, valorificarea și protejarea habitatelor prioritare, crearea de 
adăposturi noi pentru lilieci, implementarea de programe pentru protecția vidrei și a cârtiței și 
de programe pentru protecția și valorificarea lupului iberic și a speciilor de păsări rupicole. 
Potrivit raportului final al RECAPE, pachetul de măsuri trebuie să fie completat cu măsuri 
suplimentare, ce urmează să fie definite în termen de 18 luni. Autoritățile portugheze s-au 
angajat să asigure finanțarea adecvată și de a ține Comisia la curent în legătură cu aplicarea 
acestor programe și măsuri. 

Având în vedere angajamentele luate de autoritățile portugheze și faptul că proiectul de baraj 
de la Baixo Sabor constituie un element important al strategiei guvernului portughez în 
materie de surse de energie regenerabilă, Comisia a considerat că nu este oportun să mențină 
deschis dosarul de plângere. Totodată, Comisia va supraveghea execuția programului de 
măsuri de moderare și compensare pe care autoritățile portugheze le-au stabilit pentru acest 
proiect.


