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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0301/2008, της Rosa Maria Fernandez Jiménez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Plataforma para la defensa del agua del valle de 
Lecrin en Sierra Nevada de Durcal (Γρανάδα), η οποία συνοδεύεται από 4 
υπογραφές, σχετικά με ισχυρισμούς για παραβιάσεις της κοινοτικής οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα σε σχέση με την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας 
εμφιάλωσης ύδατος «Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L.»

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διατείνεται ότι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές παραβίασαν την 
οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα της ΕΕ, εγκρίνοντας την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας 
εμφιάλωσης ύδατος «Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L.» στο Durcal (Γρανάδα). Η 
αναφέρουσα υποστηρίζει ότι η δραστηριότητα αυτής της μονάδας μπορεί να έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα που τροφοδοτεί τις Lagunas del Padul που βρίσκονται 
εντός του φυσικού πάρκου της Sierra Nevada, το οποίο αποτελεί προστατευόμενη περιοχή 
σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους 92/43/ΕΚ. Η αναφέρουσα ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει την κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιουλίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για ένα σχέδιο που εγκρίθηκε από τις ισπανικές αρχές για την 
κατασκευή μονάδας εμφιάλωσης ύδατος στο Dúrcal (Γρανάδα).

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η δραστηριότητα της εν λόγω μονάδας υπάρχει κίνδυνος να 
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έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα που τροφοδοτεί τις Lagunas del 
Padul, που βρίσκονται εντός του φυσικού πάρκου Sierra Nevada, το οποίο αποτελεί περιοχή 
προστατευόμενη από την Κοινότητα βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους 92/43/ΕΚ. 
Υποστηρίζει ότι έχουν παραβιαστεί οι ακόλουθες πράξεις:

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

 η οδηγία 2000/60/ΕΚ2 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων (οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα) 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Όσον αφορά την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι ο δήμος του
Durcal βρίσκεται εν μέρει εντός του τόπου κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) ES6140004 Sierra 
Nevada. Η οδηγία 92/43/ΕΟΚ δεν απαγορεύει τις κατασκευές σε τόπους του δικτύου Natura 
2000, αλλά ορίζει, στο άρθρο 6, τις δικλίδες ασφαλείας που διέπουν τα σχέδια που 
αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε τόπο του δικτύου Natura 2000. Η αναφέρουσα 
δεν προσκόμισε αποδείξεις των επιπτώσεων που πιθανώς να έχει το σχέδιο στην ακεραιότητα 
του τόπου. Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέσχε η αναφέρουσα, η αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή δεν διαπίστωσε σημαντικό αντίκτυπο του σχεδίου στον τόπο κοινοτικής 
σημασίας.

Όσον αφορά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), το εν λόγω σχέδιο μπορεί να εμπίπτει στο παράρτημα ΙΙ 
σημείο 10(1) της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον3, όπως τροποποιήθηκε 
από την οδηγία 97/11/EΚ4 του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/35/ΕΚ5 (οδηγία ΕΠΕ). Σε 
σχέση με τα σχέδια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ, τα κράτη μέλη αποφαίνονται 
βάσει κατά περίπτωση εξέτασης ή ορίων ή κριτηρίων που θέτει το ίδιο το κράτος μέλος, εάν 
πρέπει το σχέδιο να υποβληθεί σε ΕΠΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο νόμος της περιφέρειας της Ανδαλουσίας που μεταφέρει την 
οδηγία ΕΠΕ6 θέτει κατώτατα όρια για τον προσδιορισμό του αντικτύπου στο περιβάλλον. Στο 
σημείο 39 του παραρτήματος ΙΙ του εν λόγω νόμου δηλώνεται ότι περιβαλλοντική μελέτη 
απαιτείται μόνον όταν η άντληση υδάτων υπερβαίνει το 1,5 κυβικό εκατόμετρο ετησίως. Στο
Dúrcal, η άντληση περιορίζεται βάσει της απόφασης (Resolución) της 21ης Αυγούστου σε 10 

                                               
1 EE L 206 της 22.7.1992.

2 ΕΕ L 327 της 22.12.2000.

3 ΕΕ L 175 της 5.7.1985.

4 ΕΕ L 73 της 14.3.1997.

5 ΕΕ L 156 της 25.6.2003.

6 Ley 7/1994 de protección ambiental, της 18ης Μαΐου. BOJA 79 της 31.5.1994.



CM\756647EL.doc 3/3 PE416.483

EL

λίτρα/δευτερόλεπτο (315 360 κυβικά μέτρα ετησίως). Δεδομένου ότι η ποσότητα αυτή 
υπολείπεται του κατώτατου ορίου που θέτει η ισπανική νομοθεσία μεταφοράς, δεν απαιτείται 
στη συγκεκριμένη περίπτωση η διενέργεια ΕΠΕ.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ1) απαιτεί αναλυτικό σχεδιασμό της χρήσης των 
υδάτινων πόρων προκειμένου να αποφευχθούν μη βιώσιμες λύσεις και μη αναστρέψιμη ζημία 
στο περιβάλλον, μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών. 
Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, τα πρώτα σχέδια διαχείρισης πρέπει να 
δημοσιευθούν έως τον Δεκέμβριο του 2009. Το άρθρο 4 της οδηγίας πλαίσιο ορίζει δύο 
κύριους περιβαλλοντικούς στόχους: την αποτροπή της επιδείνωσης της κατάστασης των 
υδατικών συστημάτων και την επίτευξη καλής κατάστασης σε όλα τα ύδατα έως το 2015. Για 
τα επιφανειακά ύδατα, ο στόχος για το 2015 περιλαμβάνει επίσης την επίτευξη σε 
μακροπρόθεσμη βάση της ισορροπίας μεταξύ της άντλησης και της επανατροφοδότησης. 
Από το 2009, κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα με αντίκτυπο στους υδάτινους πόρους ή στην 
ποιότητα των υδάτων θα πρέπει να συμφωνεί με τις διατάξεις των σχεδίων διαχείρισης 
λεκανών απορροής ποταμών, ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
της οδηγίας πλαίσιο.

Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι η έγκριση της άντλησης τόσο μεγάλης ποσότητας νερού θα 
θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της οδηγίας. Συγκεκριμένα, 
δηλώνουν ότι η αρχή της μη επιδείνωσης της κατάστασης των υδάτων θα παραβιαστεί, καθώς 
η άντληση θα υπερβαίνει τη δυνατότητα ανατροφοδότησης του υδροφόρου ορίζοντα, και 
πιθανώς θα επηρεάσει τον υγρότοπο Laguna del Padul που είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον 
υδροφόρο ορίζοντα. Οι αναφέροντες παρέχουν πολλές πληροφορίες που αμφισβητούν τα 
στοιχεία που παρέχουν οι ισπανικές αρχές σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους και τις 
μελλοντικές απαιτήσεις. Κάνουν δικές τους προβλέψεις και συμπεραίνουν ότι οι διαθέσιμοι 
πόροι στον υδροφόρο ορίζοντα δεν αρκούν για την εκπλήρωση των μελλοντικών αναγκών.

Ωστόσο, οι ποσότητες άντλησης που εγκρίθηκαν και αμφισβητούνται από τους αναφέροντες 
είναι οι συνιστώμενες από την αρμόδια για τη λεκάνη απορροής αρχή και είναι πολύ μικρές 
σε σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες στην περιοχή, π.χ. για άρδευση (περισσότερο από 100 
φορές μεγαλύτερη ποσότητα). Η άδεια προβλέπει ότι η εγκεκριμένη ποσότητα άντλησης είναι 
μικρότερη από το 0,2% των διαθέσιμων πόρων. Οι όροι της άδειας περιλαμβάνουν την 
εγκατάσταση πιεζόμετρων περιμετρικά του σημείου υδροληψίας για την παρακολούθηση του 
επιπέδου του υδροφόρου ορίζοντα ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν επηρεάζεται.

Μετά την αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι δεν στοιχειοθετείται παραβίαση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Συμπεράσματα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι δεν έγιναν 
σεβαστές οι απαιτήσεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε, της οδηγίας
92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

                                               
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000.
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