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Στόχος 

 

Στόχος της διερευνητικής επίσκεψης στην Ισπανία ήταν να πραγματοποιηθεί επιτόπια 

συνάντηση με τους αναφέροντες που υπέβαλαν τις αναφορές αριθ. 0938/2012 και 834/2012 

και να διεξαχθεί διάλογος με τις εθνικές αρχές, προκειμένου να αποκτηθεί καλύτερη εικόνα 

για τις διάφορες πτυχές των εικαζόμενων παραβιάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως της 

οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 

τομέα της πολιτικής των υδάτων) στις λεκάνες απορροής των ποταμών Έβρου και Τάγου.  

 

Η επίσκεψη στο δέλτα του Έβρου στις 8 Φεβρουαρίου 

 

Στις 8 Φεβρουαρίου, η αντιπροσωπεία έφθασε στο «Mirador Mijorn» στην Ταραγόνα για να 

συναντήσει τους αναφέροντες της Plataforma en Defensa del Ebre (αναφορά αριθ. 0938/12) 

και να επισκεφθεί το δέλτα του Έβρου.  

 

Μετά από μια σύντομη εισαγωγική παρουσίαση της κατάστασης του δέλτα και του τρόπου με 

τον οποίο η υποχώρηση των υδάτων επηρεάζει φυσικά είδη, όπως πτηνά, οστρακοειδή και 

αλυκές, την οποία πραγματοποίησαν οι Carles Martin και Albert Rovira (επιστήμονες από το 

Institut de Recerca i Tecnologia agroalimentàries (IRTA)) και ο Toni Munne (Agencia 

Catalana del Aigua) από το Mirador, η αντιπροσωπεία μετέβη στην τοποθεσία L' 

Encanyisada, όπου διεξήχθη η στρογγυλή τράπεζα με τους αναφέροντες. 

 

Στο Mirador οι εμπειρογνώμονες εξήγησαν ότι στην περιοχή, το μεγαλύτερο τμήμα της 

οποίας προστατεύεται από το πρόγραμμα Natura 2000, ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έργο Life+ για την αποκατάσταση του οικοτόπου της λιμνοθάλασσας του δέλτα και 

τη διαχείριση δύο παράκτιων λιμνοθαλασσών στο δέλτα του Έβρου: των L’Alfacada και La 

Tancada. Το έργο εκτελέστηκε από το 2010 έως το τέλος του 2014 και έλαβε 1,5 

εκατομμύρια ευρώ από κονδύλια της ΕΕ με στόχο τη διατήρηση των οικοσυστημάτων με 

πλούσια βιοποικιλότητα, η οποία επί του παρόντος απειλείται σε περίπτωση μάλιστα που 

εφαρμοστεί ο δεύτερος κύκλος του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού 

(ΣΔΛΑΠ) για τον ποταμό Έβρο. 

 

Η επίσκεψη στο πιλοτικό έργο για τη λήψη μέτρων μετριασμού και προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή στο δέλτα του Έβρου δεν πραγματοποιήθηκε λόγω περιορισμένου χρόνου.  

 

Η Matilde Font, η αναφέρουσα από την Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), εξήγησε ότι 

η αναφορά αριθ. 0938/2012 υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2012 

διότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η ισπανική κυβέρνηση δημοσίευσε το πρώτο 

προσχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού (ΣΔΛΑΠ) για την περίοδο 2010-2015. Το 

εν λόγω σχέδιο έπρεπε να έχει εγκριθεί το 2009 και αντικαταστάθηκε από τον δεύτερο κύκλο 

σχεδιασμού της περιόδου 2015-2021. Η αναφορά συζητήθηκε τρεις φορές στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και η εξέτασή της δεν έχει περατωθεί ακόμα.   

 

Κατά την άποψη της αναφέρουσας, οι ισχυρισμοί που περιέχονται στην αναφορά ισχύουν και 

για τον δεύτερο κύκλο στο πλαίσιο του «νέου» σχεδίου. Το νέο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης 

απορροής ποταμού (ΣΔΛΑΠ) για τον ποταμό Έβρο, το οποίο υποβλήθηκε από την 

κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2016, δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές αλλαγές σε σύγκριση με 
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το προηγούμενο σχέδιο, ιδίως όσον αφορά τα σημεία που αναφέρονται στις επιπτώσεις του 

σχεδίου στο δέλτα του Έβρου.   

Σύμφωνα με την αναφέρουσα, στην έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων 

διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού που προβλέπονται στην οδηγία-πλαίσιο για τα 

ύδατα, η οποία δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2015 και αφορά 

τα σχέδια υδρολογικής διαχείρισης του ισπανικού κράτους, μεταξύ των οποίων το ΣΔΛΑΠ 

για τον Έβρο, διατυπώθηκε μεγάλος αριθμός συστάσεων, οι οποίες δεν ελήφθησαν υπόψη 

από την ισπανική κυβέρνηση στον δεύτερο αυτό κύκλο. Συνεπώς, το νέο σχέδιο δεν 

εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε την καλή 

οικολογική κατάσταση των υδατικών συστημάτων, όπως απαιτείται από την οδηγία-πλαίσιο 

για τα ύδατα (ΟΠΥ). 

 

Κατά τον David Howell από τη Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird Life), το δέλτα 

του Έβρου αποτελεί φυσικό περιβάλλον στρατηγικής σημασίας για τις μεταναστευτικές 

κινήσεις των πτηνών μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης.  Το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης του 

δέλτα αποτελεί φυσικό πάρκο, προστατευόμενο από τις οδηγίες για τους οικοτόπους και τα 

πτηνά, περιοχή Ramsar και απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO. Το νέο ΣΔΛΑΠ για τον 

ποταμό Έβρο της περιόδου 2015-2021 δεν διασφαλίζει τη διατήρηση των φυσικών ειδών του 

δέλτα του Έβρου. Κατά την άποψή του, ο δεύτερος αυτός κύκλος (2015-2021) δεν βελτίωσε 

την κατάσταση.  

 

Κατά τη Susanna Abella από την PDE, το προσφάτως εγκριθέν ΣΔΛΑΠ σχεδιάστηκε 

σύμφωνα με κριτήρια εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης υδάτων, τα οποία δεν συνάδουν με τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα της ΟΠΥ. Περίπου το 85% του προϋπολογισμού για την υλοποίηση 

του σχεδίου αφορά μέτρα και έργα που συνδέονται με την κάλυψη της ζήτησης νερού και 

σχετίζονται κυρίως με την κατασκευή μεγάλων υδραυλικών έργων, φραγμάτων και 

αρδευτικών αγωγών. Η πλειονότητα των μέτρων αυτών θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση των 

υδατικών συστημάτων. Στο ΣΔΛΑΠ για τον ποταμό Έβρο προβλέπεται τεράστια αύξηση της 

κατανάλωσης νερού και, συνεπώς, μείωση της ροής του ποταμού. Η έκταση που αρδεύεται 

επί του παρόντος στη λεκάνη (965 000 εκτάρια) θα αυξηθεί και θα φτάσει συνολικά τα 

1 410 000 εκτάρια (αύξηση 46%). Πράγματι, στο ΣΔΛΑΠ περιλαμβάνονται 56 νέα 

ρυθμιστικά έργα (φράγματα και παρόμοια έργα), τα οποία καθιστούν δυνατή την αποθήκευση 

άνω των 2 000 hm3/έτος, επιπλέον της τρέχουσας συνολικής χωρητικότητας των 7 580 hm3. 

 

Σύμφωνα με τον Carles Ibañez από το IRTA, η μέση φυσική ροή του Έβρου εκτιμάται σε 

περίπου 13 900hm3/έτος. Η ζήτηση νερού που συνδέεται με την υποθετική ανάπτυξη 

1 410 000 εκταρίων αρδευόμενης γεωργικής έκτασης στη λεκάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 

10 700 hm3/έτος (περίπου 77% της μέσης φυσικής ροής του Έβρου). Η ανάπτυξη των νέων 

αυτών αρδευτικών έργων θα αυξήσει την πίεση στους υδάτινους πόρους και θα πλήξει 

προστατευόμενους υγροτόπους και ιδίως το δέλτα του Έβρου, τις εκβολές του ποταμού και 

τα θαλάσσια οικοσυστήματα του Έβρου. 

 

Σύμφωνα με τον κ. Ibañez, το νέο ΣΔΛΑΠ για τον ποταμό Έβρο ορίζει τις περιβαλλοντικές 

ροές σε 3 010 hm3/έτος (ποσότητα που αντιστοιχεί στο 21% της εκτιμώμενης φυσικής ροής 

του), προκειμένου να προστατευτεί το δέλτα του Έβρου. Ωστόσο, οι αναφέροντες και 

εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι η ποσότητα αυτή ουδόλως επαρκεί. Η αριθμητική τιμή, την 

οποία παρείχαν οι αρχές, για αυτό το καθεστώς οικολογικής ροής όσον αφορά το τελευταίο 

τμήμα του ποταμού είναι η ροή που απομένει αφού καλυφθεί το σύνολο της τρέχουσας και 

της μελλοντικής ζήτησης. Το νέο ΣΔΛΑΠ δεν παρέχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει 
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ότι το προτεινόμενο καθεστώς οικολογικής ροής δεν θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των 

υδατικών οικοσυστημάτων του δέλτα του Έβρου. Πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της 

προφύλαξης για τον καθορισμό ενός καθεστώτος ροής που θα διασφαλίσει τη διατήρηση 

αυτής της στρατηγικής φυσικής περιοχής της Μεσογείου. Το τελευταίο τμήμα του ποταμού, ο 

κάτω ρους του Έβρου, συνιστά εκβολή ποταμού η οποία απαιτεί κατάλληλο καθεστώς 

οικολογικής ροής. Αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς του νέου ΣΔΛΑΠ. Για 

παράδειγμα, το καθεστώς ροής για αυτό το τμήμα του ποταμού πρέπει να λάβει υπόψη τους 

κινδύνους που σχετίζονται με τις τάσεις εισροής αλμυρού νερού στα υπόγεια ύδατα. Τυχόν 

μακροχρόνια εισροή αλμυρού νερού θα μετέβαλε την καταλληλότητα του οικοτόπου για τα 

αυτόχθονα είδη που παρουσιάζουν χαμηλή ανοχή στην αλατότητα και θα αύξανε τη 

συχνότητα και την ένταση της εμφάνισης φυκιών. Θα υπήρχαν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις 

στα υδατικά συστήματα του κάτω ρου του Έβρου. Επιπλέον, η δυναμική της ροής του Έβρου 

έχει σημαντικές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα που βρίσκονται πλησίον της 

ακτογραμμής. Συνεπώς, το καθεστώς περιβαλλοντικής ροής πρέπει να λάβει υπόψη τη 

συνεισφορά των ηπειρωτικών υδάτων στην παραγωγικότητα των εν λόγω θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων. Επιπλέον, το υφιστάμενο καθεστώς ροής δεν καθιερώνει κατάλληλο 

καθεστώς πλημμυρικής ροής, που έχει καίρια σημασία για την κινητοποίηση των ιζημάτων 

που επί του παρόντος κατακρατούνται από τα φράγματα ανάντη. 

 

Ο κ. Ibañez εξήγησε ότι η αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των υδατικών 

συστημάτων αποτελεί καίριο στοιχείο της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, καθώς παρέχει στις 

αρχές τη δυνατότητα να προβαίνουν σε συγκεκριμένη διάγνωση και να καθορίζουν ειδικούς 

στόχους για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. Σύμφωνα με τους 

αναφέροντες, το ΣΔΛΑΠ για τον ποταμό Έβρο είναι ανεπαρκές όσον αφορά την αξιολόγηση 

της κατάστασης των υδατικών συστημάτων. Σε διάφορα τμήματα της λεκάνης του ποταμού 

δεν έχουν καθοριστεί συνθήκες αναφοράς και στο σχέδιο δεν συμπεριλαμβάνεται κατάλληλη 

μέθοδος για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης του δέλτα του Έβρου με στόχο την 

εκπλήρωση των προτύπων ποιότητας που απαιτεί η ΕΕ. Χωρίς σαφή ορισμό της τρέχουσας 

οικολογικής κατάστασης των υδατικών συστημάτων, δεν θα είναι δυνατή η αξιολόγηση του 

αντικτύπου των σχεδιαζόμενων μέτρων. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι αρχές του ποταμού 

Έβρου και τα αρμόδια ισπανικά υπουργεία δημιουργούν, κατά την άποψη των αναφερόντων, 

παραπλανητική εικόνα για την τρέχουσα οικολογική κατάσταση της λεκάνης του Έβρου. 

Πράγματι, οι εν λόγω αρχές υποστηρίζουν ότι περίπου το 70% των υδατικών συστημάτων 

της λεκάνης βρίσκονται σε καλή οικολογική κατάσταση και θέτουν περιβαλλοντικούς 

στόχους για επίτευξη ποσοστού της τάξης του 75%. Στην ανάλυση αυτή υπερεκτιμάται σε 

μεγάλο βαθμό η κατάσταση, δεδομένου ότι το 35% των υδατικών συστημάτων δεν 

συμπεριλαμβάνονται καν στην αξιολόγηση. Κατά τον αναφέροντα, το ποσοστό των υδατικών 

συστημάτων που βρίσκονται σε καλή οικολογική κατάσταση θα πρέπει καλύτερα να οριστεί 

σε 42%. Τέλος, στο ΣΔΛΑΠ δεν περιλαμβάνονται συμπληρωματικοί έλεγχοι για τις περιοχές 

του δικτύου Natura 2000. Από περιβαλλοντική άποψη, το δέλτα του Έβρου είναι σημαντικό 

λόγω της τεράστιας ποικιλομορφίας οικοτόπων και άγριας πανίδας που διαθέτει σε μια 

σχετικά μικρή περιοχή (330 km2), καθώς και λόγω του στρατηγικού του ρόλου για την 

αποδημία πτηνών μεταξύ Βορρά και Νότου. Διαθέτει επίσης αξιοσημείωτη ορνιθολογική 

πανίδα και αλόφιλη χλωρίδα.  Πολλοί από τους οικοτόπους και τα είδη του δέλτα είναι 

σπάνια στην Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου, γεγονός που καθιστά σημαντική τη 

διαφύλαξή τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η πλειονότητα των οικοτόπων και 

των ειδών αυτών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το νερό και τα ιζήματα που διοχετεύει ο 

Έβρος στο δέλτα. 
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Ο κ. Ibañez κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στο ΣΔΛΑΠ για τον ποταμό Έβρο δεν 

αξιολογούνται οι επιπτώσεις στις περιοχές μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας ούτε στα είδη που 

ζουν εκεί· οι επιπτώσεις από την αύξηση κατά 445 000 εκτάρια της αρδευόμενης έκτασης 

ανάντη (με συνεπακόλουθη μόλυνση από τα λιπάσματα και άλλα χημικά προϊόντα) και από 

τη μείωση της ποσότητας ιζημάτων που φθάνουν στο δέλτα καθώς κατακρατούνται πίσω από 

τα φράγματα ανάντη. Επί του παρόντος, μικρές ποσότητες ιζημάτων φτάνουν στο δέλτα. 

Μετά από την κατασκευή τεράστιων ταμιευτήρων και την επέκταση των αρδευόμενων 

εκτάσεων τη δεκαετία του '60, το δέλτα απώλεσε σημαντική επιφάνεια γης (λόγω της 

καθίζησης και της υποχώρησης των υδάτων) – ιδίως παράκτιες περιοχές του δικτύου Natura 

2000, με συνεπακόλουθη απώλεια οικοτόπων και ζωικών ειδών. Επί του παρόντος, ο ρυθμός 

υποχώρησης των υδάτων είναι 10 μέτρα ετησίως. Η μείωση της ροής του ποταμού, της 

εισροής θρεπτικών ουσιών και των ιζημάτων θα μειώσει τη βιολογική παραγωγικότητα της 

θάλασσας του Έβρου και των γειτονικών παράκτιων περιοχών. Η μείωση της εισροής γλυκού 

νερού θα οδηγήσει σε αλλαγές στις κοινότητες φυτών του δέλτα και στα πλημμυρικά 

καθεστώτα, παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επιβίωση των πτηνών. Η έλλειψη 

ιζημάτων σε συνδυασμό με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας θα οδηγήσει σε απώλεια 

σημαντικών εδαφών φωλεοποίησης. 

 

Για τους Joan Balague και Ramon Carles, αλιείς, η επίδραση του Έβρου στην αλιεία είναι 

σαφώς εμφανής, μεταξύ άλλων στα αλιεύματα γαύρου στην περιοχή της Ταραγόνας – κάθε 

κυβικό μέτρο νερού που καταλήγει στη θάλασσα από τον Έβρο ανά δευτερόλεπτο αντιστοιχεί 

σε 200 kg γαύρου στα αλιεύματα του επόμενου έτους.  Είναι σαφές ότι η διατήρηση των 

μεγάλων ποταμών της Μεσογείου σε καλή κατάσταση έχει καίρια σημασία για την εισροή 

θρεπτικών ουσιών στη θάλασσα, καθώς και για την τροφική αλυσίδα της Μεσογείου. Το 

γλυκό νερό από τον ποταμό «γονιμοποιεί» τη θάλασσα σε αυτήν την περιοχή χάρη στην 

εισροή θρεπτικών ουσιών και δημιουργεί μια εξαιρετικά παραγωγική αλληλεπίδραση μεταξύ 

αλμυρού και γλυκού νερού.  Το φυτοπλαγκτόν αποτελεί τη βάση της τροφικής αλυσίδας των 

υδάτινων οικοσυστημάτων. Πολλές μελέτες καταδεικνύουν την ύπαρξη σαφούς σχέσης 

μεταξύ των αλιευμάτων ιχθύων και άλλων θαλασσινών/οστρακοειδών (σαρδέλες, γαύρος, 

αστακοί, γαρίδες και οστρακοειδή) και της εκροής του ποταμού Έβρου. Η ροή που 

προτείνεται στο ΣΔΛΑΠ, πέραν του ότι συνιστά δραστική μείωση, αγνοεί παράλληλα τους 

κύκλους φυσικής ροής. 

 

Το έτος 2011/2012, παρατηρήθηκε το χαμηλότερο επίπεδο ροής του Έβρου – 4,000hm3/έτος. 

Η παραγωγή μυδιών μειώθηκε σε 2 500 τόνους/έτος και η μέση ποιότητα παραγωγής 

μειώθηκε σε 180 g/kg. 

Το επόμενο έτος, 2013/2014 (έναρξη κύκλου υγρασίας), η ροή ξεπέρασε τα 16 000 hm3/έτος, 

ενώ η παραγωγή μυδιών αυξήθηκε σε πάνω από 4 000 τόνους/έτος και η ποιότητα ανήλθε σε 

240g. 

Εν κατακλείδι, το νερό από τους ποταμούς δεν σπαταλάται όταν καταλήγει στη θάλασσα 

αλλά δημιουργεί παραγωγικότητα στα θαλάσσια οικοσυστήματα με φυσικό τρόπο. 

 

Κατά τον Jordi Prat, καλλιεργητή ρυζιού, οι ορυζώνες του δέλτα του Έβρου είναι οι μόνες 

καλλιέργειες που αναπτύσσονται στο μεγαλύτερο τμήμα του δέλτα. Εξαιτίας της φυσικής 

αλατότητας του εδάφους η οποία οφείλεται στα θαλάσσια ύδατα, είναι αναγκαίο να 

διοχετεύεται γλυκό νερό στις εκτάσεις ώστε να διατηρείται υπό έλεγχο η εν λόγω αλατότητα. 

Οι εκτάσεις πλημμυρίζουν και την άνοιξη φυτεύεται ρύζι. Η συγκομιδή των καλλιεργειών 

γίνεται μετά από έξι μήνες.  

Καθώς οι ορυζώνες οργώνονται και πλημμυρίζουν μετά τη συγκομιδή, γίνονται στρατηγικό 
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καταφύγιο για πτηνά. Οι ορυζώνες φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία πτηνών και χρησιμεύουν 

κυρίως για τη σίτισή τους. Ως εκ τούτου, η καλλιέργεια αυτή είναι απαραίτητη για τη 

διατήρηση της ορνιθολογικής σημασίας αυτής της περιοχής. 

Οι ορυζώνες λειτουργούν επίσης ως υδατικό οικοσύστημα με μεγάλη βιολογική 

ποικιλομορφία.  

Το δέλτα διαθέτει δίκτυο άρδευσης. Διανέμει νερό (το οποίο προέρχεται από τον ποταμό 

Έβρο) στο δέλτα και μεταφέρει μικρή ποσότητα ιζημάτων στην έκταση του δέλτα. Μόνο με 

αυτόν τον τρόπο μπορούν τα ιζήματα αυτά να φθάσουν στις εκτάσεις του δέλτα ώστε να 

μειωθούν οι επιπτώσεις της καθίζησης και της υποχώρησης των υδάτων. Οι μειώσεις στη ροή 

του ποταμού και η κατασκευή νέων ταμιευτήρων θα οδηγήσουν σε δραστική μείωση της 

ποσότητας νερού που φτάνει στο δέλτα και, ως εκ τούτου, θα αυξηθεί η αλατότητά του. Η 

έλλειψη πρόσβασης των ιζημάτων στο δέλτα θα οδηγήσει σε επιτάχυνση της φυσικής του 

βύθισης. 

  

Μετά από την ολοκλήρωση της στρογγυλής τράπεζας, οι βουλευτές του ΕΚ κα Tatjana 

Ždanoka, κα Bodil Valero, κα Κωνσταντίνα Κούνεβα, κα Rosa Estaràs Ferragut, κος Javi 

Lopez, κος Ernest Urtasun και κος Pál Csáky έλαβαν τον λόγο για ερωτήσεις/απαντήσεις. 

 

Μαδρίτη - 9 Φεβρουαρίου - Συνάντηση με τις αρχές του Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, Confederacion hydrografica del Tajo· Confederacion 

hydrografica del Ebro και DGA (Γενική Διεύθυνση Υδάτων)  

 

 

Ο κ. Csaky, επικεφαλής της αντιπροσωπείας, διατύπωσε ευχαριστίες, επεσήμανε το 

εποικοδομητικό πνεύμα της επίσκεψης και εξέφρασε την επιθυμία του για καλύτερη 

κατανόηση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων στην Ισπανία, 

υπενθυμίζοντας ότι οι δύο αναφορές σχετικά με τους ποταμούς Τάγο και Έβρο υποβλήθηκαν 

στην Επιτροπή Αναφορών. Εξήγησε επίσης ότι το αποτέλεσμα των συζητήσεων αυτών και οι 

επισκέψεις της προηγούμενης ημέρας (στο δέλτα του Έβρου) και της επόμενης ημέρας (στη 

λεκάνη του ποταμού Τάγου) θα βοηθήσουν την αντιπροσωπεία να διατυπώσει κατάλληλες 

συστάσεις.  

 

Η κ. Liana Ardiles, Γενική Διευθύντρια Υδάτων, προέβη σε συνοπτική παρουσίαση του 

υδρολογικού σχεδιασμού στην Ισπανία, επισημαίνοντας τις ακόλουθες γενικές πτυχές: 

Ο πρώτος κύκλος σχεδιασμού έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από τον δεύτερο κύκλο· 

στα σχέδια περιλαμβάνονται σημαντικές βελτιώσεις. Το δεύτερο σχέδιο εγκρίθηκε τον 

Ιανουάριο του 2016 από την ισπανική κυβέρνηση. Σε αυτό επισημαίνονται οι βελτιώσεις που 

έγιναν στον δεύτερο κύκλο: τα σχέδια προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις της ΟΠΥ και 

ενσωματώθηκαν όλες οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξήγησε ότι ο κύκλος 

σχεδιασμού συνιστά διαρκή βελτίωση. 

Επεσήμανε τις ιδιαιτερότητες της διαχείρισης υδάτων στην Ισπανία, μια χώρα που πλήττεται 

από ακραία φαινόμενα ξηρασίας και πλημμύρες, και τον τρόπο με τον οποίο το νερό στην 

Ισπανία επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη, δεδομένου ότι το νερό αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα στο μεσογειακό κλίμα. Σύμφωνα με την ίδια, άλλα σχέδια της ΕΕ ισορροπούν 

μεταξύ της κάλυψης της ζήτησης και των περιβαλλοντικών στόχων, κάτι που δεν είναι εφικτό 

στην Ισπανία καθώς είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει τόσο μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας 

και ακανόνιστης ροής νερού. 

Εξήγησε με ποιον τρόπο τα τελευταία χρόνια οι αρχές κατάρτισαν τα σχέδια του πρώτου και 

του δεύτερου κύκλου με ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή των χρηστών, στο πλαίσιο ενημέρωσης 
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του κοινού διάρκειας άνω των 18 μηνών, και με εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων 

μερών. Όλα τα σχέδια για τα ύδατα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τους ποταμούς Έβρο 

και Τάγο, έλαβαν στήριξη της τάξης του 80%, εκπροσωπώντας όλες τις περιφέρειες και 

όλους τους χρήστες. Όλοι οι χρήστες ψήφισαν υπέρ των σχεδίων. 

Αναγνώρισε ότι υπήρξαν δικαστικά προβλήματα και διαφορές στα δικαστήρια, αλλά 

διευκρίνισε ότι από τις 40 υποθέσεις που αφορούσαν το σχέδιο του πρώτου κύκλου, οι 20 

επιλύθηκαν υπέρ της εθνικής διοίκησης (αναφέρθηκε κυρίως στην πρόσφατη απόφαση του 

Ανώτατου Δικαστηρίου επί του πρώτου κύκλου του Έβρου, στην οποία υποστηρίζεται το 

σχέδιο της διοίκησης και, ιδίως, ο καθορισμός περιβαλλοντικών ροών). 

 

Ο κ. Victor Arqued, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Σχεδιασμού Υδάτων και Βιώσιμης 

Χρήσης των Υδάτων, έλαβε τον λόγο και επεσήμανε τα ακόλουθα: 

Στην Ισπανία καταρτίστηκαν υδρολογικά σχέδια πριν από την ΟΠΥ, τα οποία είχαν 

διάφορους στόχους. Τα σχέδια σχεδιάστηκαν για να καλύψουν τις κοινωνικοοικονομικές 

ανάγκες και για να κατανέμουν το νερό (δεδομένης της μεγάλης ανισότητας που υπάρχει 

στην Ισπανία όσον αφορά τους υδάτινους πόρους). Με την ΟΠΥ τροποποιήθηκε η 

προσέγγιση της διαχείρισης υδάτων στην Ισπανία και, μετά από τη δημοσίευσή της, οι αρχές 

αποφάσισαν να συνδυάσουν και τις δύο προσεγγίσεις (ζήτηση νερού και προστασία του 

περιβάλλοντος). 

Τα σχέδια του πρώτου κύκλου έπρεπε να υπερβούν σημαντικά εμπόδια κατά την κατάρτιση 

και επεξεργασία τους λόγω των δυσκολιών που συνδέονται με την κατανομή του νερού 

(καθώς πρόκειται για σπάνιο πόρο στην Ισπανία). Τα σχέδια του δεύτερου κύκλου 

προσπάθησαν να διορθώσουν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στον πρώτο κύκλο. Οι αρχές 

συνεργάστηκαν με την ΕΕ για τον σκοπό αυτό και τα εν λόγω σχέδια συνάδουν αναμφίβολα 

με τις απαιτήσεις της ΕΕ. Πρόκειται για μια διαδικασία διαρκούς βελτίωσης και πολλές από 

τις συστάσεις θα οδηγήσουν και αυτές με τη σειρά τους σε βελτιώσεις στον τρίτο κύκλο. 

- Συγκεκριμένες πτυχές βελτίωσης του δεύτερου κύκλου (εγκαίρως εγκριθείσες): 

 Σχεδόν 3 000 υδατικά συστήματα (επί συνόλου 4 000) διαθέτουν καθορισμένες 

περιβαλλοντικές ροές. 

 Καλύτερος χαρακτηρισμός των υδατικών συστημάτων, ιδίως στο δέλτα του Έβρου. 

 Συνεκτίμηση των απαιτήσεων του προγράμματος Natura 2000, ιδίως στον Τάγο και 

στον Έβρο. 

 Μεγάλη πρόοδος στον καθορισμό των περιβαλλοντικών ροών και προγράμματα 

ενισχυμένης παρακολούθησης. 

 Μείωση του αριθμού των υδάτινων μαζών σε άγνωστη κατάσταση και θέσπιση νέων 

κανόνων για την αξιολόγηση της κατάστασης των υδατικών συστημάτων. 

 

Ο κ. Raimundo Lafuente, πρόεδρος της Υδρογραφικής Συνομοσπονδίας του Έβρου, έλαβε 

τον λόγο και διατύπωσε τις ακόλουθες σκέψεις: 

Η λεκάνη του Έβρου είναι η μεγαλύτερη στη χερσόνησο. 

Το σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής του ποταμού Έβρου καταρτίστηκε σύμφωνα με τις 

ισπανικές και ενωσιακές κανονιστικές διατάξεις (όπως η οδηγία για τους οικοτόπους και η 

οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση). 

Το σχέδιο αυτό καταρτίστηκε μετά από διαδικασία εκτεταμένης διαβούλευσης με το κοινό, 

με την οποία επιδιώχθηκε να ενσωματωθούν όλα τα ευαίσθητα ζητήματα σε πλαίσιο 

συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία. Έγιναν μάλιστα βελτιώσεις στην ανάκτηση του 

κόστους, στην αξιολόγηση των υδάτινων μαζών και στον έλεγχο των περιβαλλοντικών ροών. 

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της διαχείρισης των υδάτων στη λεκάνη του Έβρου 

εφαρμόστηκαν οι αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτων στην περιοχή της λεκάνης 
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ποταμού, προωθώντας πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. 

Ο πρόεδρος επεσήμανε ότι καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες όσον αφορά τη μελέτη 

και έρευνα των οικολογικών ροών του δέλτα του Έβρου. Η οικολογική ροή στις εκβολές του 

Έβρου, όπως ορίζεται στο υδρολογικό σχέδιο, είναι αναλογικά πολύ υψηλότερη από τις 

οικολογικές ροές των ποταμών της λεκάνης του Έβρου και από τις ροές στις εκβολές άλλων 

ισπανικών ποταμών και ποταμών σε ημιάνυδρες περιοχές του κόσμου. Στο πλαίσιο αυτό 

καθίστανται σαφείς οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν στη λεκάνη του Έβρου υπέρ του 

περιβάλλοντος. 

- Η εγκριθείσα οικολογική ροή συμμορφώνεται με τις ισπανικές κανονιστικές διατάξεις 

σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων των ροών αυτών 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι οικολογικές ροές είναι εφικτές και ότι το μεγαλύτερο 

πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει το δέλτα του Έβρου μελλοντικά θα συνδέεται με την αύξηση 

της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής 

. - Ο πρόεδρος ανέφερε ότι η τεχνική ποιότητα του έργου του υδρολογικού σχεδίου για τον 

καθορισμό των οικολογικών ροών στο δέλτα του Έβρου εγκρίθηκε με απόφαση του 

Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας (STS 5035/2015 της 20ής Νοεμβρίου). 

 

Ο κ. Miguel Antolin, πρόεδρος της Υδρογραφικής Συνομοσπονδίας του Τάγου, έλαβε τον 

λόγο και διατύπωσε τις ακόλουθες σκέψεις: 

- Ο Τάγος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της χερσονήσου· η λεκάνη με τη λιγότερη 

και πολύ ακανόνιστη εισροή υδάτων. Η λεκάνη έχει τη μεγαλύτερη ρυθμιστική χωρητικότητα 

(11 500 hm3) και εξυπηρετεί πάνω από το 20% του αστικού πληθυσμού της Ισπανίας. Το 

58,9% του νερού χρησιμοποιείται για γεωργική χρήση και το 26,5% για αστική χρήση. 

- Όσον αφορά την κατάσταση των υδατικών συστημάτων, επεσήμανε ότι το 58,2% των 

μαζών βρίσκονται ήδη σε καλή κατάσταση. Έχουν επίσης σημειωθεί βελτιώσεις στην 

οικολογική και τη χημική τους κατάσταση. Ο δεύτερος κύκλος του σχεδίου για τον Τάγο έχει 

σημειώσει πρόοδο τόσο στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, όσον αφορά κυρίως την 

ποιότητα του νερού, όσο και στην ενσωμάτωση των προστατευόμενων φυσικών περιοχών. 

- Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές ροές στον Τάγο, τα υφιστάμενα σχέδια καθιέρωσαν για 

πρώτη φορά ελάχιστη ροή 10 m3/s. Στην πράξη, η κυκλοφορούσα ροή είναι υψηλότερη.  

- Ο πρόεδρος ανέλυσε πρόγραμμα μέτρων που συνοδεύεται από σχεδιαζόμενη επένδυση 

ύψους 2 583 δισεκατομμυρίων: το 58% της επένδυσης στοχεύει στη μείωση της μόλυνσης 

των υδάτων και το 21% στη μείωση της πίεσης για άντληση υδάτων. 

- Ανέφερε επίσης ότι οι αρχές έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες στο πλαίσιο της 

τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου για την έγκριση των σχεδίων του πρώτου κύκλου 

επανεξέτασης και του δεύτερου κύκλου, τονίζοντας ότι τα σχέδια υπόκεινται σε διαδικασία 

διαρκούς βελτίωσης.  

 

Ο κ. Manuel Menendez, περιβαλλοντικός σύμβουλος και εμπειρογνώμονας επί της 

στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, Γενική Διεύθυνση Εκτίμησης Ποιότητας, 

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Φυσικού Περιβάλλοντος, έλαβε στη συνέχεια τον λόγο. 

Εξήγησε τη διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, η οποία διεξήχθη μετά την 

κατάρτιση των υδρολογικών σχεδίων. Ο κ. Menendez εξήγησε ότι τα υδρολογικά σχέδια 

έχουν ως στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος· επεσήμανε ότι ο περιβαλλοντικός φορέας 

ενήργησε με την εποπτική του ιδιότητα προκειμένου να διασφαλίσει την επίτευξη των 

περιβαλλοντικών στόχων της ΟΠΥ. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής προωθήθηκαν 

σημαντικές βελτιώσεις στα σχέδια του δεύτερου κύκλου. Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε ότι οι 

περιβαλλοντικοί περιορισμοί για τις νέες υποδομές συνάδουν με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και 

ότι υπάρχει συνοχή μεταξύ των μέτρων των υδρολογικών σχεδίων και των δράσεων άλλων 
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ευρωπαϊκών οδηγιών. 

 

Ο κ. Csaky έλαβε τον λόγο και κάλεσε τους συμμετέχοντες να υποβάλουν ερωτήσεις: 

 

ο κ. Pitera αναφέρθηκε στις δηλώσεις των αναφερόντων, οι οποίοι υποστήριξαν ότι τα νέα 

υδρολογικά σχέδια θα μπορούσαν να καταστρέψουν την ευρωπαϊκή επένδυση ύψους 2 

εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία των οικοτόπων στο δέλτα του Έβρου (πρόγραμμα 

LIFE). Ζήτησε πιο ακριβείς πληροφορίες για το θέμα αυτό, ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια της 

επενδυτικής περιόδου και το συνολικό κόστος των δαπανών της ΕΕ. Ο κ. Pitera αναρωτήθηκε 

επίσης εάν εκπονήθηκαν μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις των υδρολογικών σχεδίων για τις 

επενδύσεις στο οικοσύστημα. Σε σχέση με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον 

δεύτερο κύκλο, ζήτησε να μάθει εάν οι αρχές είχαν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 

την αξιολόγηση των υδατικών συστημάτων, καθώς οι αναφέροντες ισχυρίστηκαν ότι τα 

τρέχοντα στοιχεία βασίζονται σε αξιολόγηση μόνον του 65% των υδατικών συστημάτων. 

 

Η κ. Valero δήλωσε ότι κατανοεί τα προβλήματα της διαχείρισης υδάτων στην Ισπανία, 

ωστόσο οι λύσεις του παρελθόντος δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση 

των προκλήσεων του παρόντος και του μέλλοντος. Θεωρεί ότι η Ισπανία δεν ακολουθεί την 

ΟΠΥ, μεταξύ άλλων και στα υδρολογικά σχέδια, στο ζήτημα της κατανομής του νερού. 

Εξήγησε ότι, για παράδειγμα, στο κανάλι Segarra-Garrigas έπρεπε να αναζητηθούν άλλες 

λύσεις για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών σε νερό, όπως η χρήση νερού από μονάδες 

αφαλάτωσης ή η μείωση της ποσότητας νερού για τουριστική χρήση. 

 

Η κ. Zdanoka παρεμβαίνει για να επισημάνει ότι σκοπός της αντιπροσωπείας δεν είναι να 

αξιολογήσει το έργο της Ισπανίας, αλλά να εστιάσει στις αναφορές που έλαβε η Επιτροπή 

Αναφορών σχετικά με τις συγκεκριμένες περιφέρειες. Γνωρίζει ότι πραγματοποιήθηκε 

διαδήλωση στο δέλτα του Έβρου. Οι διαδηλωτές υποστήριξαν ότι δεν γίνεται δίκαιη 

κατανομή του νερού και η ίδια ρώτησε σχετικά με τις προτεραιότητες που χρησιμοποιούνται 

για την κατανομή του νερού. Πρότεινε να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία με την Καταλονία 

και να εισακουστούν τα αιτήματά της. 

 

Η κ. Κούνεβα ανέφερε ότι με το νέο σχέδιο θα αρδευτούν 500 000 εκτάρια και ζήτησε να 

μάθει πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κατακράτησης ιζημάτων από τα φράγματα, 

καθώς και τι μέτρα έχουν ληφθεί για τις θιγόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. 

 

Η κ. Estaras εξήγησε ότι οι αναφορές υποβλήθηκαν πριν από την έγκριση του πρώτου 

σχεδίου. Έγινε παρουσίαση του σχεδίου, το οποίο υποβλήθηκε σε έλεγχο από το κοινό για 

περίοδο άνω των 18 μηνών, διασφαλίζοντας έτσι την ευρεία συμμετοχή του κοινού:  το 84% 

των αντιπροσώπων των εθνικών αρχών ανταγωνισμού συμφώνησαν με την πρόταση του 

σχεδίου του δεύτερου κύκλου για τον Έβρο. Η κ. Estaras εξήγησε ότι στην Ισπανία υπάρχουν 

17 αυτόνομες περιφέρειες και ότι ενδέχεται να υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ 

τους ή με το κράτος. Επιθυμεί να αναγνωρίσει τις προσπάθειες που κατέβαλε η κυβέρνηση 

της Ισπανίας για την έγκριση των σχεδίων του πρώτου κύκλου μετά από καθυστέρηση 3 ετών 

και το γεγονός ότι ο δεύτερος κύκλος ολοκληρώθηκε εγκαίρως. Από την άλλη πλευρά, 

θεωρεί ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι μόνον το 5% της μάζας του νερού από τον 

ποταμό Έβρο δεν έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση. Εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις 

εξηγήσεις που δόθηκαν και ζήτησε να συνεχιστούν οι προσπάθειες προς την ίδια κατεύθυνση, 

επισημαίνοντας ότι οι τεχνικές συμφωνίες υπερισχύουν των πολιτικών όσον αφορά την 

καταλληλότητα των σχεδίων και την καταλληλότητά τους ως προς την ΟΠΥ.  



 

PE578.676v02-00 10/16 CR\1100929EL.doc 

EL 

 

Ο κ. Gutiérrez εξήγησε ότι η Επιτροπή βρίσκεται τώρα στην Ισπανία διότι η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θεώρησε ότι, με βάση τα επιχειρήματα των αναφερόντων, ενδέχεται να έχει 

υπάρξει παραβίαση της ΟΠΥ και άλλων περιβαλλοντικών οδηγιών της ΕΕ. Ο ίδιος γνωρίζει 

ότι ο υδρολογικός σχεδιασμός στην Ισπανία είναι δύσκολος. Τόνισε ότι η διοίκηση πρέπει να 

λάβει υπόψη το 20% των διαφωνιών σχετικά με τα σχέδια. Αναφέρεται στο γεγονός ότι η 

περιφερειακή κυβέρνηση της Castilla La Mancha, από κοινού με τους δημάρχους των 

θιγόμενων πόλεων και τους γεωργικούς συνεταιρισμούς, εξέφρασαν την ομόφωνη επιθυμία 

να προσφύγουν κατά του νέου σχεδίου της λεκάνης του Τάγου. Θεωρεί άλλωστε ότι η 

Ισπανία χρειάζεται μια ισορροπημένη πολιτική υδάτων. Επεσήμανε ότι πρέπει να ληφθούν 

όχι μόνο τεχνικές αλλά και πολιτικές αποφάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η 

Πλατφόρμα για την Προστασία των ποταμών Τάγο και Alberche υιοθέτησε τους ακόλουθους 

ισχυρισμούς όσον αφορά τον δεύτερο κύκλο του σχεδίου για τον Τάγο: είναι υπερβολικό να 

μεταφερθούν 400 hm3, το 15% των ταμιευτήρων που έχουν επιχωματωθεί· 20 m3/s 

απαιτούνται στην Talavera έναντι της τρέχουσας ποσότητας των 10 m3/s, ενώ στον ποταμό 

Jarama πρέπει να βελτιωθεί ο καθαρισμός των υδάτων του. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχουν καλά στοιχεία στον δεύτερο κύκλο του σχεδίου λεκάνης απορροής ποταμού, 

ωστόσο θεωρεί ότι απαιτείται καλύτερη ισορροπία. 

 

Η κ. Evi ζητεί πληροφορίες σχετικά με το δέλτα. Επεσήμανε ότι η ΕΕ δεν θα επιτύχει τους 

στόχους βιοποικιλότητας για το 2020 και ρώτησε εάν οι αρχές λαμβάνουν κάθε αναγκαίο 

μέτρο για την προστασία της βιοποικιλότητας και του δικτύου Natura 2000. Από την άλλη 

πλευρά, και σε σχέση με το μητρώο υδάτων, ρώτησε εάν η διοίκηση προσπαθεί να εφαρμόσει 

μέτρα θετικής διάκρισης υπέρ όσων αντλούν λιγότερο νερό και μέτρα αποθάρρυνσης όσων 

αντλούν περισσότερο. 

 

Ο κ. Csaky εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις απαντήσεις και τις επεξηγήσεις και 

επεσήμανε ότι η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και για τις δύο πλευρές του τραπεζιού. 

Ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες για τα νέα στοιχεία που παρασχέθηκαν· αναγνώρισε 

την πολυπλοκότητα της διαχείρισης υδάτων στην Ισπανία και τις προσπάθειες που 

καταβάλλονται από τη διοίκηση για τη βελτίωση του υδρολογικού σχεδιασμού. Επεσήμανε 

ότι οι αρχές επιδεικνύουν αποφασιστικότητα επί του ζητήματος αυτού και συνιστά εγκράτεια 

και ενεργητικότητα για το μέλλον. 

 

Η επίσκεψη στη λεκάνη του Τάγου - Talavera de la Reina στις 10 Φεβρουαρίου 

 

Στις 10 Φεβρουαρίου, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τις τοποθεσίες στην Talavera μαζί με 

τους αναφέροντες (αναφορά αριθ. 0834/12). Η αντιπροσωπεία μετέβη στο Πανεπιστήμιο της 

Talavera, όπου πραγματοποιήθηκε η στρογγυλή τράπεζα με τους αναφέροντες και τους 

επιστήμονες. 

 

 • Ο κ. Miguel Angel Sanchez (αναφέρων, Πλατφόρμα Tajo Talavera) εξήγησε ότι όσον 

αφορά τον δεύτερο κύκλο του σχεδίου υδάτων για τον Τάγο, δεν ενσωματώθηκαν πολλές 

συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του σχεδίου του πρώτου κύκλου 

(μέθοδοι αξιολόγησης, επαρκής αιτιολόγηση των εξαιρέσεων στη συμμόρφωση προς τους 

περιβαλλοντικούς στόχους, συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών ροών, στόχοι για τις 

περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές, ανάκτηση κόστους). Ο δεύτερος κύκλος για τον 

Τάγο αποτελεί ουσιαστικά αντίγραφο του πρώτου, με λιγοστές διαφοροποιήσεις· δεδομένης 

της τεράστιας καθυστέρησης στην έγκριση του πρώτου σχεδίου (2014 αντί του 2009), τα δύο 
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σχέδια σχεδόν συνέπεσαν χρονικά, ενώ στο νέο σχέδιο για το 2016 δεν έγιναν βελτιώσεις. 

Για παράδειγμα, όσον αφορά τις οικολογικές ροές, το σχέδιο του δεύτερου κύκλου 

παραπέμπει κατά λέξη στο περιεχόμενο του προηγούμενου. Το σχέδιο υδάτων του Τάγου για 

το 2016, το οποίο εγκρίθηκε τον Ιανουάριο, εξαρτά την επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων από την εσωτερική και εξωτερική ζήτηση νερού στη λεκάνη του Τάγου. Υπενθύμισε 

επίσης ότι δεν έχει δοθεί ακόμα απάντηση στις καταγγελίες σχετικά με το αποκαλούμενο 

μνημόνιο. 

 

• Ο Δρ Domingo Baeza (Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης) αναφέρει ότι 

σύμφωνα με την αξιολόγηση της κατάστασης των υδατικών συστημάτων στη λεκάνη 

απορροής του Τάγου μεταξύ της Bolorqua και της Talavera de la Reina (κύριο αντικείμενο 

της αναφοράς), τα εν λόγω υδατικά συστήματα βρίσκονται σε κακή οικολογική κατάσταση. 

Το Υπουργείο θα έπρεπε να έχει λάβει μέτρα για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης. Κάτι 

τέτοιο δεν έγινε και, συνεπώς, οι αρχές δεν συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις τους βάσει 

της ΟΠΥ. Επιπλέον, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές ροές, οι οποίες συνιστούν νομική 

απαίτηση στην ισπανική νομοθεσία και βασικό μέτρο για τη βελτίωση της κατάστασης των 

υδατικών συστημάτων στον Τάγο, το νέο σχέδιο (2015-2021), που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο 

του 2016, αναπαράγει τις προτεινόμενες ελάχιστες ροές που περιλαμβάνονταν στο 

προηγούμενο σχέδιο (2009-2015). Η έννοια των ελάχιστων ροών (σε όλη τη διάρκεια του 

έτους) δεν εδράζεται σε επιστημονική ή νομική βάση και δεν ενδείκνυται για την επίτευξη 

του στόχου περί καλής οικολογικής κατάστασης του ποταμού. Μια σταθερή ελάχιστη ροή, η 

οποία παραμένει αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια του έτους, δεν επαρκεί από επιστημονική 

άποψη. Αυτό που απαιτείται είναι η καθιέρωση καθεστώτος περιβαλλοντικής ροής που να 

αναπαράγει τις διακυμάνσεις της φυσικής ροής του ποταμού και να επιτρέπει την ανάκτηση 

των βιολογικών και περιβαλλοντικών λειτουργιών των ροών των υδάτων: μετανάστευση 

ιχθύων, ανάκτηση της παρόχθιας βλάστησης, περιοδικές πλημμύρες στις όχθες του ποταμού. 

Αυτό απαιτεί ελάχιστη ροή κατά τους ξηρότερους και θερμότερους μήνες, αλλά πιο άφθονες 

ροές κατά το υπόλοιπο έτος, αντιγράφοντας τη φυσική και μεταβλητή υδρογραφία του 

ποταμού. Στο σχέδιο διαχείρισης του ποταμού Τάγου δεν προτείνεται καθεστώς 

περιβαλλοντικών ροών. Το γεγονός ότι η μέση ροή στην Talavera υπερβαίνει ενίοτε τα 20 

m3/s δεν συνιστά αποδεκτό μέτρο, καθώς πρόκειται για τη μέση ροή και δεν λαμβάνεται 

υπόψη η αναγκαία μεταβλητότητα των ροών σε όλη τη διάρκεια του έτους, κάτι που είναι 

απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις βιολογικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις ενός 

επαρκούς οικοσυστήματος ποταμού. 

 

• Ο Δρ José María Bodoque del Pozo (Ερευνητική ομάδα για τον ποταμό Tajo, 

Πανεπιστήμιο Castilla‐La Mancha) εξήγησε ότι ο Τάγος δεν συνιστά λειτουργικό ποταμό από 

υδρομορφολογική άποψη, γεγονός που σημαίνει ότι η ροή παραμένει ουσιαστικά σταθερή σε 

όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις από περιβαλλοντική άποψη. Η 

απουσία πλημμυρών έχει προκαλέσει σημαντική διαταραχή στους οικοτόπους του ποταμού 

και το αρχαίο παρόχθιο δάσος έχει αντικατασταθεί από καλλιέργειες. Ως αποτέλεσμα, το 

οικοσύστημα του ποταμού υπέστη σοβαρή κατάρρευση λόγω της σημαντικής μείωσης της 

συνεισφοράς της οργανικής ύλης στον πυθμένα του ποταμού, η οποία αποτελεί την κύρια 

πηγή ενέργειας της τροφικής αλυσίδας. Η απουσία υδρομορφολογικής λειτουργίας του 

ποταμού καθιστά αδύνατη την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα. 

 

• Ο David Howell (επικεφαλής της περιβαλλοντικής πολιτικής της SEO) και ο Nicolás 

López‐Jiménez, (επικεφαλής των απειλούμενων ειδών ‐ Μονάδα Διατήρησης, SEO/BirdLife) 
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εξήγησαν ότι η τρέχουσα διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Τάγου, 

ιδίως στον κεντρικό άξονα που επηρεάζεται από τις μεταφορές υδάτων από τον Τάγο στη 

λεκάνη του ποταμού Segura, προκαλεί σοβαρή ζημία στα οικοσυστήματα, καθώς τα 

περισσότερα είδη ιχθύων έχουν εξαφανιστεί. Επίσης, πολλά είδη πτηνών που ζουν σε ζώνες 

ειδικής προστασίας για τα πτηνά (ZEPA) έχουν σταματήσει να δημιουργούν φωλιές στην 

περιοχή, καθώς δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν στις τεχνητές αλλαγές (ρύθμιση της ροής 

των υδάτων). Οι περιοχές φωλεοποίησης έχουν ξηρανθεί και οι οικότοποι έχουν υποστεί 

σοβαρό κατακερματισμό. Οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 έχουν υποστεί σημαντική 

μετατροπή. Το σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής του ποταμού Τάγου δεν έλαβε υπόψη 

την ανάγκη διατήρησης ενός καθεστώτος οικολογικής ροής υδάτων που να επιτρέπει την 

ύπαρξη των ειδών αυτών ούτε έλαβε μέτρα για την αποκατάσταση των οχθών και των 

περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο. Τα νέα σχέδια διαχείρισης συνιστούν απειλή για 

τους οικοτόπους και τα προστατευόμενα είδη. Οι ρυθμίσεις της ροής έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις στις ζώνες του δικτύου Natura 2000. Οι επιπτώσεις αυτές οφείλονται στη ρύθμιση 

του ποταμού Τάγου και στις συνεχείς μεταφορές υδάτων, ενώ είναι ορατές στις περιοχές του 

δικτύου Natura 2000 «Carrizales και Sotos de Aranjuez». 

 

• Η Nuria Hernández‐Mora (Fundación Nueva Cultura del Agua / Universidad de 

Sevilla) εξήγησε ότι το έργο μεταφοράς υδάτων από τον ποταμό Τάγο στη λεκάνη του 

ποταμού Segura έχει αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα για διάφορες εθνικές κυβερνήσεις, 

γεγονός που έχει καταστήσει δυσχερή την ορθολογική αντιμετώπιση των προκλήσεων 

ύδρευσης στη λεκάνη απορροής του ποταμού Segura. Ωστόσο, είναι πλέον σαφές ότι, 

προκειμένου να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως με τις οδηγίες Natura 2000 και 

την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, η μεταφορά δεν μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο, 

δεδομένων των τρεχουσών προβλέψεων για την κλιματική αλλαγή. Από τη δεκαετία του '80 

μέχρι σήμερα, έχει ήδη σημειωθεί μείωση της τάξης του 48% στους διαθέσιμους υδάτινους 

πόρους των πηγών του Τάγου. Η μεταφορά υδάτων προβλέφθηκε με βάση εκτιμήσεις που δεν 

ισχύουν πλέον. Και, σύμφωνα με προβλέψεις, οι διαθέσιμοι υδάτινοι πόροι στις πηγές του 

Τάγου θα μειωθούν περαιτέρω. Επιπλέον, οι περιβαλλοντικές συνθήκες στον Τάγο κατάντη 

της μεταφοράς, και ιδίως στις τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000, είναι οικτρές εξαιτίας της 

έλλειψης περιβαλλοντικών ροών στον Τάγο. Δεν υπάρχει αρκετό νερό ώστε να συνεχιστεί η 

μεταφορά. Περισσότερο από το 80% των υδάτινων πόρων στη λεκάνη απορροής του 

ποταμού Segura χρησιμοποιούνται για άρδευση. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι υπάρχει 

επαρκές νερό στη λεκάνη του ποταμού Segura ώστε να καλύπτονται οι εγχώριες ανάγκες 

υδροδότησης. Επιπλέον, υπάρχει παντελής έλλειψη ελέγχου της χρήσης των υπόγειων 

υδάτων στη λεκάνη. Τα μεταφερόμενα ύδατα πρέπει να χρεώνονται στο πλήρες κόστος και 

όχι στις τρέχουσες άκρως επιδοτούμενες τιμές. Επί του παρόντος το κόστος για τους 

εκτοξευτές μεταφερόμενων υδάτων στον ποταμό Segura είναι 0,09 €/m3, 40% χαμηλότερο σε 

πραγματικό κόστος από όταν ξεκίνησε η μεταφορά το 1981, και 50% χαμηλότερο από την 

τιμή που καταβλήθηκε για το νερό αυτό στις αγορές νερού μεταξύ των λεκανών κατά την 

ξηρασία της περιόδου 2005‐2008. 

 

Μετά τις παρουσιάσεις των επιστημόνων, μέλη διαφόρων οργανώσεων πολιτών και ενώσεων 

πόλεων των παρόχθιων περιοχών του Τάγου παρουσίασαν συνοπτικά τόσο τις 

κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσο και τις επιπτώσεις 

στο τοπίο του έργου μεταφοράς υδάτων μεταξύ Τάγου-Segura για τις πόλεις και κωμοπόλεις 

τους. Ο πρόεδρος της Ένωσης Παρόχθιων Πόλεων Entrepeñas και Buendía μίλησε για τις 

ζημίες που προκύπτουν από τα απολεσθέντα έσοδα από τον τουρισμό, τις δυνατότητες 

οικονομικής ανάπτυξης που χάνονται και τη μείωση του πληθυσμού λόγω των μονίμως 
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χαμηλών επιπέδων των ταμιευτήρων (αποθήκευση 13% επί του παρόντος) από τη στιγμή που 

τέθηκε σε λειτουργία το έργο μεταφοράς υδάτων μεταξύ Τάγου-Segura. Εκπρόσωποι των 

ενώσεων πολιτών: Η Ένωση του Aranjuez για την Προστασία του Τάγου, η Πλατφόρμα του 

Τολέδο για την Προστασία του Τάγου, η Ένωση Φίλων του Carpio del Tajo και η 

Πλατφόρμα της Talavera για την Προστασία του Τάγου παρενέβησαν και αυτές ώστε να 

παρουσιάσουν την υφιστάμενη κοινωνική απαίτηση για αποκατάσταση της υγείας του 

ποταμού. Το Aranjuez και το Τολέδο είναι επίσης πόλεις παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς της UNESCO και ο Τάγος αποτελεί μέρος της πατρογονικής αξίας αυτών των 

πόλεων. 

 

Στο τέλος της επίσκεψης, κωπηλάτες (όμιλοι Talavera-Talak και αθλητικός όμιλος Aranjuez) 

πραγματοποίησαν επίδειξη με τα καγιάκ τους για να δείξουν το βάθος του ποταμού μπροστά 

από την Talavera de la Reina, περπατώντας πίσω από τα καγιάκ, καθώς το ύψος του νερού 

ήταν μόλις 20 εκατοστά και έφτανε έως τα γόνατά τους. 

 

Γενικές παρατηρήσεις  

 

Στη διάρκεια της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία παρατήρησε ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει πιο 

γόνιμος και αξιόπιστος διάλογος μεταξύ των αναφερόντων και των αρμόδιων δημόσιων 

αρχών. Κατά βάση, οι αρχές υποστήριξαν ότι τα σχέδια διαχείρισης υδάτων για τον Έβρο και 

τον Τάγο συμμορφώνονταν με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, ενώ οι αναφέροντες 

υποστήριξαν το αντίθετο. Επιπλέον, οι αναφέροντες επεσήμαναν πιθανές παραβιάσεις των 

οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά, καθώς η λειψυδρία και η κατάσταση των υδάτων 

σε αμφότερους τους ποταμούς επηρεάζουν διάφορες τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000. Οι 

αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι στα σχέδια τηρούνται τυπικά οι διατάξεις περί συμμετοχής 

του κοινού, ενώ οι αναφέροντες διαμαρτύρονται ότι αυτές είχαν μόνο διακοσμητικό 

χαρακτήρα.  

 

Δεύτερον, στο πλαίσιο της επίσκεψης επιδιώκεται η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για τη 

λειψυδρία στην ανατολική Ισπανία λόγω της κλιματικής αλλαγής, της πολεοδομικής πίεσης 

και της εντατικής άρδευσης, καθώς και των τουριστικών δραστηριοτήτων. Για την 

αντιμετώπιση της λειψυδρίας εφαρμόστηκαν δύο λύσεις: η μεταφορά υδάτων και η 

αφαλάτωση. Ωστόσο, οι βουλευτές ενημερώθηκαν για την υφιστάμενη τεχνολογία 

αφαλάτωσης που επιδοτείται με κονδύλια της ΕΕ. Η μελλοντική ζήτηση για νερό θα πρέπει 

να επανεξεταστεί προκειμένου να μη δημιουργηθεί πρόβλημα λειψυδρίας και να μην τεθούν 

σε κίνδυνο και οι υφιστάμενες αρδευόμενες καλλιέργειες.  
 

Τρίτον, οι εμπειρογνώμονες προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίον 

η υποχώρηση των υδάτων επηρεάζει φυσικά είδη, όπως πτηνά, οστρακοειδή και αλυκές, ενώ 

πρότειναν πιθανά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο 

δέλτα του Έβρου. Το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης του δέλτα αποτελεί φυσικό πάρκο, 

προστατευόμενο από τις οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά, περιοχή Ramsar και 

απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO. Τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως καλλιεργητές 

ρυζιού, αλιείς, ορνιθολόγοι και περιβαλλοντολόγοι, επεσήμαναν τα ακόλουθα προβλήματα 

του δέλτα: υποχώρηση υδάτων, καθίζηση, διάβρωση και αλάτωση.  

Ένα από τα βασικά ζητήματα για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν οι αναφέροντες είναι η έλλειψη 

οικολογικής ροής του ποταμού. Η κακή ποιότητα των υδάτων σε έναν ποταμό που διατηρεί 
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την ίδια στάθμη και τους δώδεκα μήνες του έτους έχει αρνητικό αντίκτυπο στους οικοτόπους 

και τα είδη. Η αντιπροσωπεία επεσήμανε ότι στην περίπτωση του ποταμού Τάγου η 

πραγματική κατάσταση στο σημείο, οι περιβαλλοντικές συνθήκες κατάντη της μεταφοράς 

και, ιδίως, στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 διέφεραν από την κατάσταση που 

περιγράφηκε στις προηγούμενες συναντήσεις λόγω της έλλειψης περιβαλλοντικών ροών. 

Στην Επιτροπή υποβλήθηκαν καταγγελίες σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις των οδηγιών 

για τους οικοτόπους και τα πτηνά στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 που βρίσκονται 

εντός της λεκάνης του Τάγου. Φάνηκε να υπάρχει σύγχυση μεταξύ των εννοιών της 

ελάχιστης ροής, της νόμιμης ροής και της οικολογικής ροής (η τελευταία είναι η έννοια που 

απαιτείται από την ΟΠΥ). Οι ΜΚΟ έχουν ζητήσει επανειλημμένως να εκπονηθεί διεξοδική 

ανεξάρτητη μελέτη σχετικά με τον υπολογισμό των οικολογικών ροών. 

 

Η ΟΠΥ έχει ως στόχο τη διαφύλαξη της καλής κατάστασης των εσωτερικών υδατικών 

συστημάτων. Στο πλαίσιο της μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να 

διασφαλιστεί η βιώσιμη χρήση των εν λόγω υδάτινων πόρων και η χρήση τους σύμφωνα με 

τη νομοθεσία της ΕΕ και τις συστάσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και με 

γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. 

 

Η αντιπροσωπεία εξήγησε ότι η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να υλοποιείται και να εφαρμόζεται 

από τα κράτη μέλη και ότι τυχόν ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται πρώτα σε τοπικό, 

περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, με τη βοήθεια του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των 

αρχών και των πολιτών. 

 

Συστάσεις 

 

Η Επιτροπή Αναφορών: 

 

1. θεωρεί ότι η διαχείριση υδάτων στην Ισπανία θα πρέπει να επανεξεταστεί σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της ΟΠΥ και του ΣΔΛΑΠ· 

2. υπογραμμίζει ότι τα τελευταία σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμών (ΣΔΛΑΠ) 

εξακολουθούν να μην επιλύουν όλες τις ανεπάρκειες που εντόπισε η Επιτροπή, τον 

Μάρτιο του 2015, στα σχέδια του πρώτου κύκλου και ότι, ως εκ τούτου, δεν 

συμμορφώνονται ακόμη με τις διατάξεις της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα· ζητεί από 

την Επιτροπή να απορρίψει τον δεύτερο κύκλο των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης 

απορροής ποταμών που υπέβαλε η ισπανική κυβέρνηση· 

3. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκθέσεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις ως προς 

τις αναφορές αριθ. 0938/2012 και 834/2012 και όλες τις ανοικτές καταγγελίες που 

αφορούν την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα στον Τάγο και στον Έβρο· 

4. ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί επισταμένως τον τρόπο με τον οποίον 

εφαρμόζεται στην Ισπανία η νομοθεσία της ΕΕ περί σχεδίων διαχείρισης λεκάνης 

απορροής ποταμών και, ιδίως, τον δεύτερο κύκλο των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης 

απορροής του Έβρου και του Τάγου που υπέβαλε η ισπανική κυβέρνηση τον Ιανουάριο 

του 2016· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί επισταμένως την κατάσταση στο 

δέλτα του Έβρου και στον μέσο ρου του Τάγου στο πλαίσιο της επόμενης έκθεσης 

σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού που 

προβλέπονται στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, η οποία θα δημοσιευτεί το 2017 από 
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την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· 

5.  συνιστά στις ισπανικές εθνικές αρχές να συνεργαστούν αποτελεσματικά με τις 

περιφερειακές αρχές, τις ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών και να συμμετάσχουν σε 

εποικοδομητικό διάλογο για την κατάρτιση του τρίτου κύκλου των ΣΔΛΑΠ, 

λαμβάνοντας πραγματικά δεόντως υπόψη τους ισχυρισμούς που ενδέχεται να προκύψουν 

κατά τη διαδικασία· 

6. τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συνοχή μεταξύ κάθε μεμονωμένης εκτίμησης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διάφορα τμήματα του ποταμού και της στρατηγικής 

περιβαλλοντικής εκτίμησης των ΣΔΛΑΠ για κάθε ποταμό·  

7. υπενθυμίζει ότι, βάσει των διατάξεων της ΟΠΥ, η οικολογική ροή πρέπει επίσης να είναι 

επαρκής για την επίτευξη ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και 

ειδών των τοποθεσιών του δικτύου Natura 2000 που εξαρτώνται από την κατάσταση των 

υδάτων· τονίζει ότι η οικολογική ροή δεν αναφέρεται μόνο στην ποσότητα του νερού 

αλλά και σε ό,τι αφορά τη χημική σύσταση των εσωτερικών υδάτων, ιδίως σε σχετικούς 

ποταμούς όπως ο Έβρος και ο Τάγος, που αποτελούν πηγές βιοποικιλότητας, όπως 

αναγνωρίζεται από πολλές διαφορετικές προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 κατά 

μήκος και των δύο ποταμών· 

8. επισημαίνει ότι τα χαμηλά επίπεδα που έχουν οριστεί για την ελάχιστη ροή στο ΣΔΛΑΠ 

του Τάγου, στην Almoguera, την Aranjuez, το Τολέδο και την Talavera de la Reina, 

παράλληλα με τη μηδενική διαφοροποίηση των εποχιακών ροών, συμβάλλουν στη 

σοβαρή μεταβολή των καθεστώτων ροής υδάτων στις περιοχές που σχετίζονται με το 

δίκτυο Natura 2000· θεωρεί ότι το γεγονός αυτό προκαλεί συνεχιζόμενη μεταβολή του 

οικοσυστήματος των ψαριών και άλλων ειδών που ζουν σε τόπους κοινοτικής σημασίας, 

κάτι που επηρεάζει σημαντικά τη διατήρησή του και δεν συμβάλλει στην ανάκτησή τους· 

9. συνιστά να εκπονηθεί επικαιροποιημένη, ανεξάρτητη και διεξοδική μελέτη για τις 

ανάγκες των προστατευόμενων περιοχών όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων και τις 

οικολογικές ροές σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται στην 

οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και τις απαιτήσεις των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα 

πτηνά. Η μελέτη θα περιλαμβάνει στοιχεία για την επανεξέταση του επόμενου κύκλου 

των ΣΔΛΑΠ και θα συμβάλει στην καθιέρωση των απαιτούμενων οικολογικών ροών στο 

δέλτα του Έβρου και στον μέσο ρου του Τάγου. Θα επιδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια 

και θα διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων περιφερειακών αρχών, των αναφερόντων και 

ενώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

10. συνιστά στις ισπανικές αρχές να εξετάσουν περαιτέρω δυνατότητες, σύμφωνα με τις 

συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο των προγραμμάτων μέτρων των 

ΣΔΛΑΠ και των σχετικών επενδύσεων, προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί 

στόχοι και να καλυφθεί η υφιστάμενη σημαντική ζήτηση νερού, όπως πόσιμου νερού, 

διευκολύνοντας την καθιέρωση κατάλληλου καθεστώτος πλημμυρικής ροής· 

11. συνιστά στις ισπανικές αρχές, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στο 

ΣΔΛΑΠ για τον Τάγο, να επανεξετάσουν τις οικολογικές ροές ποταμού που προτείνονται 

για τον Τάγο στον δεύτερο κύκλο του ΣΔΛΑΠ· θεωρεί ότι, σύμφωνα με τις νομοθετικές 

διατάξεις του ισπανικού νόμου για τα ύδατα, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
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τις οικολογικές ροές και την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, η οικολογική ροή πρέπει να 

είναι επαρκής για την επίτευξη του στόχου περί καλής κατάστασης του ποταμού, 

επιτρέποντας την επαρκή αραίωση των επεξεργασμένων λυμάτων· η οικολογική ροή 

πρέπει επίσης να είναι επαρκής για την επίτευξη ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης των 

φυσικών οικοτόπων και ειδών των τοποθεσιών του δικτύου Natura 2000 που εξαρτώνται 

από την κατάσταση των υδάτων· 

12. προτρέπει τις ισπανικές αρχές να ενσωματώσουν τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους στο 

πλαίσιο των υφιστάμενων ΣΔΛΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών πόρων, 

ιδίως το νερό από τις μονάδες αφαλάτωσης που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, 

προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια ύδρευσης σε επίπεδο λεκάνης·  

13. συνιστά στις ισπανικές αρχές να αξιολογήσουν την επάρκεια των υφιστάμενων μέσων 

ανάκτησης κόστους και τη συνέπειά τους για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται 

στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και στα ΣΔΛΑΠ·  η θέσπιση κατάλληλου συστήματος 

καθορισμού τιμών για το νερό θα διευκολύνει περαιτέρω την αποτελεσματική 

περιβαλλοντική προστασία. 


