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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1391/2007, του κ. Miguel Angel Ortiz Lopez, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Plataforma para la defensa del Río Castril, σχετικά με τις 
επιζήμιες επιπτώσεις των εργασιών που προβλέπονται στον Río Castril με 
στόχο την υδροδότηση των τοποθεσιών Baza, Caniles και Zújar

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικρίνει την απόφαση του ισπανικού υπουργείου Περιβάλλοντος να εγκρίνει τη 
διεξαγωγή επειγουσών εργασιών στον Río Castril, προκειμένου να διασφαλισθεί η 
υδροδότηση των τοποθεσιών Baza, Caniles και Zújar. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι 
εργασίες θα είναι δυσανάλογες και δεν δικαιολογούνται από τις ανάγκες σε νερό των 
προαναφερθεισών τοποθεσιών. Ο αναφέρων εξηγεί ότι οι προβλεπόμενες εργασίες θα 
προκαλέσουν ανήκεστη βλάβη στο μοναδικό οικοσύστημα του ποταμού και θα συνιστούν 
παραβίαση των κοινοτικών οδηγιών 85/377/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

O αναφέρων επικρίνει ένα έργο που έχουν εγκρίνει οι ισπανικές αρχές για την υδροδότηση 
της πόλης Baza. Το έργο θα μεταφέρει νερό από τον υφιστάμενο ταμιευτήρα του Portillo 
στον ποταμό Castril, κοντά στην πόλη Castril, όπου κατοικεί ο αναφέρων, και περιλαμβάνει 
την κατασκευή αγωγού μήκους 25 χιλιομέτρων κατά μήκος του ποταμού. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι το έργο θα προκαλέσει ανήκεστη περιβαλλοντική ζημιά στον ποταμό. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν, δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση 
εναλλακτικών λύσεων και ο αναφέρων προτείνει μια λύση που θα ήταν λιγότερο δαπανηρή 
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και φιλικότερη προς το περιβάλλον.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι παραβιάζεται η ακόλουθη νομοθεσία:

 η οδηγία 92/43/ΕΟΚ1 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας·

 η οδηγία 79/409/ΕΟΚ2 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών·
 η οδηγία 85/337/ΕΟΚ3, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ4.

Σε ό,τι αφορά την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι ο ποταμός 
Castril δεν συγκαταλέγεται στις τοποθεσίες Natura  2000 βάσει της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι πιθανές επιπτώσεις του εν λόγω έργου στις γειτονικές 
τοποθεσίες Natura 2000 πρέπει να προσδιοριστούν από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. Σε 
ό,τι αφορά την παρουσία ειδών του παραρτήματος IV στον ποταμό, οι εμπλεκόμενες αρχές 
οφείλουν να διασφαλίσουν τη λήψη μέτρων προστασίας των ειδών αυτών και, εάν εξετάζεται 
το ενδεχόμενο παρέκκλισης, δυνάμει των όρων που τίθενται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ, τότε το 
γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί στην Επιτροπή. Έως σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει λάβει 
ενημέρωση για οιαδήποτε παρέκκλιση που θα μπορούσε να εκληφθεί ως σχετιζόμενη με τη 
συγκεκριμένη υπόθεση. Ο αναφέρων αναφέρεται επίσης και σε άλλα είδη πτηνών. Σύμφωνα 
με την οδηγία, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να διασφαλίσουν επίσης ότι δεν θα σημειωθεί
υποβάθμιση των οικοτόπων των ειδών αυτών.

Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ, ΟΠΥ), η οποία δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο 
του 20005, ορίζει ότι είναι απαραίτητος ο λεπτομερής προγραμματισμός της χρήσης των 
υδάτων πόρων για την αποφυγή μη βιώσιμων λύσεων και πρόκλησης ανήκεστης ζημιάς στο 
περιβάλλον, μέσω της ανάπτυξης σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού (ΣΔΛΑΠ). 
Σύμφωνα με την ΟΠΥ, το πρώτο ΣΔΛΑΠ θα δημοσιευθεί έως τον Δεκέμβριο του 2009. Στην 
ΟΠΥ διατυπώνονται δύο βασικοί γενικοί περιβαλλοντικοί στόχοι, οι οποίοι ορίζονται στο 
άρθρο 4: πρόληψη της υποβάθμισης της κατάστασης όλων των συστημάτων επιφανειακών 
υδάτων και επίτευξη καλής κατάστασης όλων των υδάτων έως το 2015. Από το 2009, κάθε 
σχέδιο ή πρόγραμμα που έχει επίπτωση στους υδάτινους πόρους ή στην ποιότητα των υδάτων 
θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του ΣΔΛΑΠ, ώστε να καταστεί εφικτή η 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται στην ΟΠΥ. Σε περίπτωση νέων έργων, 
το άρθρο 4 παράγραφος 7 της ΟΠΥ επιτρέπει την υποβάθμιση της κατάστασης των 
επιφανειακών υδάτων εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Εναπόκειται στις 
ισπανικές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται στις αντίστοιχες 
περιπτώσεις.

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7-50
2 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σελ. 1-18
3 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. ΕΕ L 175 της 05.07.1985, σελ. 40.
4 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. ΕΕ L 73 της
14.03.1997, σελ. 5. 

5 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, ΕΕ L 327 της 22.12.2000
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Όσον αφορά την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ2 και 
την οδηγία 2003/35/ΕΚ (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ή ΕΠΕ), οι οδηγίες αυτές προβλέπουν την εκτίμηση ορισμένων έργων. Σύμφωνα 
με τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν, το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ και, συνεπώς, δεν απαιτείται υποχρεωτική 
εκτίμηση. Το έργο θα μπορούσε να εμπίπτει στην κατηγορία 10(ι) του παραρτήματος ΙΙ και, 
συνεπώς, απαιτείται εκτίμηση εάν τα έργα ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως screening (έλεγχος) βάσει των κατωφλιών ή 
των κριτηρίων που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας. Την πρωταρχική ευθύνη 
να κρίνει εάν πρόκειται για τέτοια περίπτωση ή όχι έχει η αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους. Όσον αφορά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, σχετική υποχρέωση 
δυνάμει της οδηγίας ΕΠΕ υπάρχει μόνο όταν αποφασιστεί η διενέργεια εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι δημοσιεύεται η 
απόφαση των αρμόδιων αρχών. Σε περίπτωση διενέργειας εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες περί συμμετοχής του κοινού που ορίζονται 
στο άρθρο 6 της τροποποιημένης οδηγίας3. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ότι το 
ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση όχι μόνο στις πληροφορίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 2, αλλά και σε κάθε άλλη σχετική περιβαλλοντική πληροφορία που 
διατίθεται μετά την ενημέρωση του ενδιαφερομένου κοινού σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η 
εν λόγω πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες πρέπει να διασφαλίζεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ4.

Υπό το πρίσμα των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να 
δείχνουν ότι δεν τηρούνται οι όροι που τίθενται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 79/409/ΕΟΚ, 
85/337/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και 2000/60/ΕΚ.

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. ΕΕ L 175 της 05.07.1985, σελ. 40.
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. ΕΕ L 73 της
14.03.1997, σελ. 5. 

3 Οδηγία 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 Συμβουλίου, ΕΕ L 156 της 25ης Ιουνίου 2003, σελ. 17.

4 Οδηγία 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 
Συμβουλίου, ΕΕ L 41 της 14ης Φεβρουαρίου 2003, σελ. 26.
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