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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0653/2006, της ένωσης «Gent del Ter», ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παρατυπίες που αφορούν την έγκριση έργου για τη διευθέτηση της κοίτης του 
κατώτερου τμήματος του ποταμού Ter («Baix Ter», Καταλονία, Ισπανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ένωση, μια περιβαλλοντική ένωση της Καταλονίας (Ισπανία), αμφισβητεί την 
έγκριση από τις ισπανικές αρχές ενός έργου για τη διευθέτηση της κοίτης του κατώτερου 
τμήματος του ποταμού Ter. Σύμφωνα με την αναφέρουσα ένωση, η απόφαση δεν έχει λάβει 
υπόψη τον αντίκτυπο του έργου σε ορισμένα προστατευόμενα είδη της περιοχής. Ισχυρίζεται 
ότι το έργο χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκά κονδύλια και θεωρεί ότι αντιβαίνει σε δύο άλλα 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σχέδια (πρωτοβουλία LIFE) που πραγματοποιούνται στην 
περιοχή με σκοπό τη δημιουργία κατάλληλου οικοτόπου για προστατευόμενα είδη. Η ένωση 
έχει επίσης αμφισβητήσει την έγκριση του έργου σε εθνικό επίπεδο, αλλά δεν έχει λάβει 
καμία απάντηση. Η αναφέρουσα ένωση ζητεί την αναστολή του έργου, διότι δεν είναι 
συμβατό με τη νομοθεσία και την πολιτική της ΕΕ για το περιβάλλον.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Ιανουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2007.

I. Ιστορικό/Η αναφορά

Η ένωση «Gent del Ter» καταγγέλλει ένα σχέδιο διευθέτησης των αρδευτικών καναλιών στην 
περιοχή Baix Ter (Gerona-Ισπανία). Η εν λόγω ένωση επισημαίνει ότι έχουν εγκριθεί δύο 
σχέδια LIFE σχετικά με προστατευόμενα είδη στην περιοχή αλλά τα έργα διευθέτησης 
πρόκειται να επηρεάσουν άλλα είδη όπως τα Anodonta Cygnea και Gastereosteus gymnurus
καθώς και δένδρα κατά μήκος της όχθης του ποταμού.



PE 390.336 2/3 CM\667818EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Σύμφωνα με την εν λόγω ένωση, θα επηρεαστεί επίσης το υδρολογικό ισοζύγιο της περιοχής 
επειδή τα αρδευτικά κανάλια τροφοδοτούν τα υπόγεια ύδατα και τα παράκτια έλη που
αποτελούν τμήμα μελλοντικού εθνικού πάρκου.

Επισημαίνουν, επίσης ότι η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) είναι η μόνη 
διαδικασία που μένει να ολοκληρωθεί πριν αρχίσει η εκτέλεση των έργων.

Η ίδια ένωση, στην επιστολή της τής 8ης Ιανουαρίου 2007 τόσο προς την Επιτροπή όσο και 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξήγησε οι ισπανικές αρχές εκπόνησαν μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά ότι δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να διατυπώσουν τη 
γνώμη τους σχετικά με το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί στη δεξιά όχθη του καναλιού. 

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για το σχέδιο για το οποίο γίνεται λόγος στην αναφορά. Όντως η 
ένωση «Gent del Ter» είχε απευθύνει επιστολή στην Επιτροπή τον Αύγουστο του 2006, ενώ 
μία γραπτή ερώτηση (9320/06) η οποία υποβλήθηκε από τον κ. Raul Romeva i Rueda σχετικά 
με το ίδιο θέμα απαντήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2006. Η θέση της Επιτροπής ήταν ότι η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη και ότι η Επιτροπή δεν 
μπορούσε, ως εκ τούτου, να παρέμβει έως ότου ολοκληρωνόταν η εθνική διαδικασία, και
τότε μόνο εφόσον θα μπορούσε να αποδειχθεί ότι υπήρξε παραβίαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας. 

Αφού εξέτασε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Ιανουαρίου 
2007, η Επιτροπή ενημέρωσε την ένωση «Gent del Ter», με επιστολή της 13ης Φεβρουαρίου
2007, ότι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ1 (οδηγία ΕΠΕ) όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ2 και την οδηγία 2003/35/ΕΚ3, τα εν λόγω σχέδια θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο Παράρτημα II της οδηγίας ΕΠΕ. Ως εκ τούτου, αποτελεί 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να καθορίσουν, είτε μέσω κατά περίπτωση εξέτασης είτε
βάσει ορίων ή κριτηρίων που θέτει το κράτος μέλος, και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του 
Παραρτήματος III, εάν το σχέδιο αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
(η αποκαλούμενη διαδικασία screening (διαλογή)) ώστε η απόφαση για τη διενέργεια ΕΠΕ να 
μπορεί να ληφθεί από την αρμόδια αρχή.

Πράγματι, η αρμόδια ισπανική αρχή (Secretaría General para la prevención de la
contaminación y el cambio climático – Γενική Γραμματεία για την πρόληψη της ρύπανσης 
και την κλιματική αλλαγή) δημοσίευσε την απόφασή της τής 7ης Σεπτεμβρίου 20064

σύμφωνα με την οποία, βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος III, δεν ήταν απαραίτητη η 
  

1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Επίσημη Εφημερίδα L 175 της 05/07/1985 
2 Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για 
την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Επίσημη Εφημερίδα
L 073 της 14/03/1997 
3 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003. L 156 17 της 
25.6.2003
4 Boletín Oficial del Estado (Επίσημη Εφημερίδα της Ισπανίας) αριθ.º 233 29.09.2006
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διενέργεια ΕΠΕ. 

Όσον αφορά τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, επιβάλλεται δυνάμει της οδηγίας ΕΠΕ 
μόνον όταν αποφασίζεται να διενεργηθεί ΕΠΕ. Σε αυτή την περίπτωση, οι ισπανικές αρχές, 
μετά την εξέταση των χαρακτηριστικών του έργου, αποφάσισαν ότι δεν είναι απαραίτητο να 
διενεργηθεί ΕΠΕ. Η υποχρέωσή τους δυνάμει της οδηγίας ΕΠΕ ήταν να θέσουν την απόφασή 
τους στη διάθεση του κοινού. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι η δημοσίευση της εν λόγω 
Resolución στην επίσημη εφημερίδα της Ισπανίας πληροί αυτή την απαίτηση.

III. Συμπέρασμα

Από τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από την αναφέρουσα ένωση και τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στην απόφαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2006, δεν προκύπτει καμία ένδειξη 
παραβίασης της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.


