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σχετικά με τη ρύπανση του ποταμού Júcar

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται κατά της έλλειψης μέτρων για την πρόληψη της περαιτέρω 
ρύπανσης του ποταμού Jucar. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ποταμός έχει ρυπανθεί σε μεγάλο 
βαθμό με αποτέλεσμα τον θάνατο των πληθυσμών ιχθύων. Ο αναφέρων ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει και να ζητήσει από τις τοπικές αρχές να τιμωρήσουν 
τους υπεύθυνους και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της ποιότητας 
των υδάτων.

2. Παραδεκτό

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

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Απριλίου 2008.

1. Ιστορικό

Ο κ. Pedro Domínguez Gento υπέβαλε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να
καταγγείλει επανειλημμένους θανάτους ιχθύων στον ποταμό Júcar, στην Ισπανία. Ισχυρίζεται
ότι υπήρξαν τρία περιστατικά θανάτων ιχθύων σε διάστημα μικρότερο από δύο μήνες κοντά
στις πόλεις Alzira και Sueca και ότι όποτε αυτό συνέβη σε άλλες περιπτώσεις τα
προηγούμενα έτη, οι αρχές παρέμειναν απαθείς. Ο αναφέρων αποδίδει τα εν λόγω συμβάντα
στη χαμηλή ροή στον ποταμό και στην πιθανή παρουσία τοξικών απορρίψεων και καλεί τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ να ζητήσουν πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές σχετικά με: τα
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μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή των περιστατικών αυτών· το εάν οι υπεύθυνοι έχουν
εντοπιστεί ή όχι και εάν προβλέπονται τυχόν κυρώσεις.

2. Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι θάνατοι ιχθύων μπορεί να οφείλονται σε διαφορετικά αίτια. Σε πολλές περιπτώσεις
συνδέονται με τις απορρίψεις λυμάτων που έχουν υποστεί ανεπαρκή επεξεργασία. Η οδηγία
πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ), 2000/60/ΕΚ1, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2000, 
καθιερώνει την ανάγκη λεπτομερούς σχεδιασμού για τη χρήση των υδάτινων πόρων
προκειμένου να αποφευχθούν οι μη βιώσιμες λύσεις και οι ανεπανόρθωτες καταστροφές στο 
περιβάλλον, μέσω της ανάπτυξης σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού (ΣΔΛΑΠ). 
Σύμφωνα με την ΟΠΥ, τα πρώτα ΣΔΛΑΠ θα έχουν δημοσιευθεί έως τον Δεκέμβριο του 
2009. Ο γενικός στόχος της ΟΠΥ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, είναι η επίτευξη μιας καλής 
κατάστασης όλων των υδάτων έως το 2015. Ως πρώτο βήμα προς τα ΣΔΛΑΠ, το άρθρο 5 της
ΟΠΥ απαίτησε από τα κράτη μέλη να έχουν διεξαγάγει, έως τον Δεκέμβριο του 2004,
επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των 
επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων. Ο στόχος της επισκόπησης ήταν ο εντοπισμός των 
συστημάτων υδάτων που διατρέχουν τον κίνδυνο να μην επιτύχουν τους στόχους της οδηγίας. 
Τελικά, τα συστήματα υδάτων που διατρέχουν κίνδυνο θα υπόκεινται στο πρόγραμμα μέτρων
της οδηγίας προκειμένου να επιτύχουν καλή κατάσταση έως το 2015. Οι ισπανικές αρχές
έχουν υποβάλει περίληψη της έκθεσης του άρθρου 5 στην Επιτροπή. Η έκθεση για τη λεκάνη
απορροής του Júcar αναγνωρίζει ότι ο ποταμός Júcar διατρέχει «κίνδυνο», που σημαίνει ότι
τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη καλής κατάστασης πρέπει να συμπεριληφθούν στα
ΣΔΛΑΠ το 2009. Σύμφωνα με τις πληροφορίες στην έκθεση του άρθρου 5, σε αυτό το τμήμα
του ποταμού Júcar εντοπίζονται σημαντικές απορρίψεις λυμάτων που δεν έχουν υποστεί
επαρκή επεξεργασία. Το επίπεδο της πίεσης εξαιτίας των απορρίψεων χαρακτηρίζεται, 
επομένως, «πολύ υψηλό». Ως προς αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο οριζόντιες διαδικασίες
επί παραβάσει κατά της Ισπανίας για τη μη ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων 91/271/ΕΟΚ2. Αφορούν τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις σχετικά
με τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων για πολλούς ισπανικούς οικισμούς. 
Οι απορρίψεις των Alzira και Sueca, μεταξύ άλλων, στη λεκάνη απορροής του Júcar, 
περιλαμβάνονται στη διαδικασία επί παραβάσει για απορρίψεις οικισμών άνω των 10 000 
μονάδων ισοδύναμου πληθυσμού σε ευαίσθητες περιοχές.

3. Συμπεράσματα

Ένα από τα πιθανότερα αίτια των θανάτων ιχθύων που περιγράφονται στην αναφορά είναι η
μη κατάλληλη επεξεργασία των αστικών λυμάτων των οικισμών κατά μήκος του ποταμού
Júcar. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται ήδη από την Επιτροπή στο πλαίσιο μιας
διαδικασίας επί παραβάσει (παράβαση της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ). Όσον αφορά τα σχέδια
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ, 
η Επιτροπή θα τα εξετάσει προσεκτικά προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται τα
κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη καλής κατάστασης.

                                               
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1-73
2 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40-52
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