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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0163/2006, της Rosa Dolores Valles Martinez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Foro Social contra el Travase Fuensanta-Taibilla», η οποία 
συνοδεύεται από 7 500 υπογραφές, σχετικά με την παραβίαση των ευρωπαϊκών 
διατάξεων για το περιβάλλον όσον αφορά το έργο υδροδότησης «Conexión Fuensanta-
Taibilla»

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, εξ ονόματος της ανωτέρω ένωσης, αντιτίθεται στα σχέδια των ισπανικών 
αρχών να συνδέσουν την τεχνητή λίμνη La Fuensanta με το άνω κανάλι της Taibilla στην 
ισπανική περιφέρεια της Castilla la Mancha, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή έχει 
χαρακτηρισθεί ως τόπος κοινοτικής σημασίας και ζώνη ειδικής προστασίας για τα πτηνά. 
Ισχυρίζεται ότι δεν έχει διενεργηθεί ουδεμία εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν 
έχουν εξετασθεί πιθανές εναλλακτικές λύσεις, προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις του 
έργου στο περιβάλλον, γεγονός το οποίο συνιστά παραβίαση της σχετικής ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας. Επισημαίνει ότι το σχέδιο υδροδότησης χρηματοδοτείται από την ΕΕ και 
υποστηρίζει ότι θα έχει σοβαρές επιπτώσεις, όχι μόνο από περιβαλλοντικής, αλλά και από 
κοινωνικοοικονομικής άποψης. Ζητεί, συνεπώς, την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την επανόρθωση της κατάστασης και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Ιουνίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

I. Η αναφορά

Η αναφέρουσα τονίζει ότι δεν έχει διεξαχθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν
έχουν εξεταστεί πιθανές εναλλακτικές λύσεις με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών 
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επιπτώσεων. Σύμφωνα με την αναφέρουσα το έργο υδροδότησης θα έχει σοβαρές 
περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η απουσία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του
σχεδίου παραβιάζει τις διατάξεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου
1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
στο περιβάλλον1 (οδηγία ΕΠΕ), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 19972. 
Η αναφέρουσα θεωρεί την απουσία της συμμετοχής του κοινού στην κατάρτιση του σχεδίου
ως παραβίαση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά 
τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 
96/61/ΕΚ του Συμβουλίου3.
Η αναφέρουσα τονίζει ότι οι αρχές έχουν παραβιάσει επίσης το περιεχόμενο της οδηγίας
2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 
για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της 
οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου4.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται εξάλλου ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της οδηγίας
2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 
σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραµµάτων5 (οδηγία ΣΠΕ).

Καθώς το σχέδιο θεωρείται από την αναφέρουσα ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στους φυσικούς
οικοτόπους και την άγρια πανίδα και χλωρίδα των τόπων που πρόκειται να περιληφθούν στο 
δίκτυο Natura 2000, το σχέδιο αντιβαίνει στις υποχρεώσεις που ορίζει η οδηγία 79/409/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών6 (οδηγία 
για τα πτηνά) και την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας7 (οδηγία για 
τους οικότοπους).

Επιπλέον, η αναφέρουσα επισημαίνει ότι οι ισπανικές αρχές δεν κατόρθωσαν να αποτρέψουν
την υποβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων όπως προβλέπεται από την οδηγία
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 
για τη θέσπιση ενός πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων8

(οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα). 

  
1 ΕΕ L 175, της 5.7.1985, σελ. 40
2 ΕΕ L 73, της 14.3.1997, σελ. 5
3 ΕΕ L 156, της 25.6.2003, σελ. 17
4 ΕΕ L 41, της 14.2.2003, σελ. 26
5 ΕΕ L 197, της 21.7.2001, σελ. 30
6 ΕΕ L 103, της 25.4.1979, σελ. 1
7 ΕΕ L 206, της 22.7.1992, σελ. 7
8 ΕΕ L 327, της 22.12.2000, σελ. 1
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II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής για την αναφορά

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα θέματα που θίγονται στην αναφορά, τα οποία αποτέλεσαν
επίσης αντικείμενο καταγγελίας η οποία υποβλήθηκε στην Επιτροπή.
Στο πλαίσιο της έρευνας της Επιτροπής, οι ισπανικές αρχές ανέφεραν ότι ο στόχος του
σχεδίου είναι η βελτίωση της παροχής ύδατος του άνω καναλιού της Taibilla χωρίς την 
αύξηση των υδάτινων πόρων που έχει ανατεθεί ήδη νομίμως στον αρμόδιο φορέα για τη 
διαχείριση του άνω καναλιού της Taibilla. Με τον τρόπο αυτόν, το σχέδιο θα διασφαλίσει την
υδροδότηση με πόσιμο νερό 23 δήμων που βρίσκονται στις επαρχίες Albacete και Murcia, 
που πλήττονται συχνά από ξηρασία, και θα μειώσει τις έκτακτες καταστάσεις λειψυδρίας σε 
ακόμη 53 δήμους.

Δεδομένου ότι δεν πρόκειται για μεταφορά υδάτινων πόρων μεταξύ διαφορετικών λεκανών 
απορροής ποταμών, το σχέδιο δεν συγκαταλέγεται στα Παραρτήματα I και II της οδηγίας 
ΕΠΕ. Κατά συνέπεια, το κράτος μέλος δεν υποχρεούται να υποβάλει το σχέδιο σε εκτίμηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι αρχές, ωστόσο, διεξήγαγαν μια εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου το 2000. Δεν διαπιστώθηκε παραβίαση της
αναφερθείσας οδηγίας. 

Όσον αφορά την εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ για τη συμμετοχή του 
κοινού, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω οδηγία δεν είναι εφαρμοστέα στα περιστατικά που
εκτίθενται στην αναφορά, καθώς η έγκριση του έργου χρονολογείται προ της προθεσμίας
μεταφοράς των διατάξεων της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία.

Όσον αφορά τη συμμόρφωση με την οδηγία 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες, προκύπτει από την αναφορά ότι παρόλο που το αίτημα
πρόσβασης σε πληροφορίες διατυπώθηκε με πολύ γενικό τρόπο, ο αρχές παρείχαν απάντηση
στην αναφέρουσα. Σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, εάν μια αίτηση 
διατυπώνεται κατά τρόπο υπερβολικά αόριστο, η δημόσια αρχή ζητεί από τον αιτούντα, το 
συντομότερο δυνατό, και το αργότερο εντός ενός μηνός, να διευκρινίσει την αίτηση και του 
παρέχει τη συνδρομή της προς τούτο.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, ο αναφέρων καλείται να υποβάλει στην αρμόδια δημόσια αρχή 
νέα αίτηση η οποία θα επισημαίνει με επαρκή ακρίβεια τις ζητηθείσες πληροφορίες. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης της δημόσιας αρχής με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ, 
οι αναφερθείσες διαδικασίες στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 πρέπει πρώτα να εξαντληθούν 
σε εθνικό επίπεδο.

Όσον αφορά τη συμμόρφωση με την οδηγία ΣΠΕ, η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο που
αποτελεί αντικείμενο της παρούσας αναφοράς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σχέδιο ή
πρόγραμμα κατά την έννοια της προαναφερθείσας οδηγίας. Κατά συνέπεια, η οδηγία δεν
ισχύει για τα γεγονότα που εκτίθενται στην αναφορά.

Όσον αφορά τη συμμόρφωση με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, η Επιτροπή θεωρεί ότι, 
σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το
σχέδιο θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της κατάστασης όλων των όγκων επιφανειακών υδάτων.

Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι αρχές έχουν καθορίσει, μέσω μιας ανά περίπτωση
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ανάλυσης, ότι το σχέδιο δεν ήταν πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη «Sierras de
Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo», μια περιοχή, που τη δεδομένη χρονική 
στιγμή, είχε προταθεί ως τόπος κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) σύμφωνα με την οδηγία για τους 
οικοτόπους.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους όπως ερμηνεύεται από την
απόφαση του Δικαστηρίου που εκδόθηκε στην υπόθεση C-117/031, οι αρχές πρέπει να
λαμβάνουν τα δέοντα προστατευτικά μέτρα σύμφωνα με τον στόχο διατήρησης της οδηγίας, 
για τη διασφάλιση του σχετικού οικολογικού ενδιαφέροντος που έχουν οι εν λόγω τοποθεσίες 
σε εθνικό επίπεδο.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές (σχετικά με
την κατάρτιση οικολογικών σχεδίων παροχής ύδατος κατά μήκος των ποταμών Segura και
Taibilla, τον καθορισμό μέτρων διαχείρισης και την έγκριση προστατευτικών μέτρων για 
τους φυσικούς οικοτόπους και την άγρια πανίδα και χλωρίδα) μπορούν να θεωρηθούν ως 
κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. 

III. Συμπεράσματα

Ελλείψει οιωνδήποτε στοιχείων παραβίασης της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η
Επιτροπή δεν θα δώσει περαιτέρω συνέχεια στο θέμα. 

  
1 OJ C 57, 5.3.2005, p. 7


