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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1686/2009, του Xavier Geoffroy d'Assy, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Ένωσης για την Προστασία των Κοιλάδων των Ποταμών 
Erve, Treulon και Vaige και τη Διαχείριση της Γης», η οποία συνοδεύεται 
από 1 200 υπογραφές, σχετικά με την προβλεπόμενη ανάπτυξη της λεκάνης 
απορροής του ποταμού Erve στο πλαίσιο της οδηγίας πλαίσιο για την 
πολιτική των υδάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικρίνει το αναπτυξιακό σχέδιο της λεκάνης απορροής του ποταμού Erve που 
ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές, φοβούμενος ότι θα αποβεί ιδιαίτερα επιζήμιο για το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του υδάτινου περιβάλλοντος. Αμφισβητεί τα πορίσματα 
της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συγκεκριμένα την ακρίβεια των πορισμάτων 
στα οποία βασίζεται. Είναι της άποψης ότι το σχέδιο έχει εσφαλμένα παρουσιαστεί ως 
αναγκαίο για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις βάσει της οδηγίας πλαίσιο για την 
πολιτική των υδάτων (οδηγία 2000/60/ΕΚ) και ότι θα περιελάμβανε τη διάλυση αρκετών 
φραγμάτων με σοβαρές συνέπειες στην τοπική βιοποικιλότητα. Σχολιάζει τον φάκελο 
έγκρισης του σχεδίου υποβάλλοντας πολλές παρατηρήσεις και ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση ώστε να διασφαλίσει ότι υπάρχει διαβούλευση με τους 
κατοίκους της περιοχής και ότι συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να επιτύχουν καλή κατάσταση 
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όλων των υδατικών συστημάτων, κατά κανόνα, έως το 2015. Αυτή περιλαμβάνει τόσο καλή 
οικολογική όσο και καλή χημική κατάσταση. Το παράρτημα V της οδηγίας επισημαίνει τα 
ποιοτικά στοιχεία για την ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης. Αυτά περιλαμβάνουν 
βιολογικά στοιχεία, αλλά και στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία, όπως η 
συνέχεια του ποταμού. 

Στην περίπτωση που το υδατικό σύστημα είναι ιδιαιτέρως τροποποιημένο λόγω 
συγκεκριμένης βιώσιμης αναπτυξιακής δραστηριότητας του ανθρώπου, τα κράτη μέλη 
μπορούν να χαρακτηρίσουν το υδατικό σύστημα ως «ιδιαιτέρως τροποποιημένο», σύμφωνα 
με το άρθρο 4, παράγραφος 3, της εν λόγω οδηγίας. Για να καταστεί δυνατή η συνέχιση της 
βιώσιμης ανθρώπινης δραστηριότητας, πρέπει να επιτευχθεί καλό οικολογικό δυναμικό αντί 
της καλής οικολογικής κατάστασης. Σε πολλές περιπτώσεις, πρέπει και πάλι να ληφθούν 
μέτρα αποκατάστασης για την επίτευξη καλού οικολογικού δυναμικού. Στην περίπτωση 
χαρακτηρισμού ως ιδιαιτέρως τροποποιημένου υδατικού συστήματος, πρέπει να παρέχεται 
αιτιολόγηση ως προς τον λόγο για τον οποίο οι χρήσιμοι στόχοι της τροποποίησης δεν 
μπορούν να επιτευχθούν από πολύ καλύτερη περιβαλλοντική επιλογή. Εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να χαρακτηρίσουν ένα υδατικό σύστημα ως ιδιαιτέρως τροποποιημένο, να 
θέσουν τον ειδικό στόχο του υδατικού συστήματος και να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τα 
απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη του στόχου.

Σε περίπτωση που λαμβάνουν χώρα ορισμένες τροποποιήσεις σε υδατικό σύστημα, πρέπει να 
γίνει εκτίμηση ως προς το αν οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση 
της κατάστασης των υδάτων. Εάν συμβαίνει αυτό, ισχύουν αυστηρές προϋποθέσεις, όπως 
απαριθμούνται στο άρθρο 4, παράγραφος 7, της οδηγίας.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (άρθρο 14) απαιτεί διαβούλευση με τους πολίτες σχετικά με 
τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. 

Στην αναφορά, δεν διευκρινίζεται ποιες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οδηγίες 
ενδέχεται να μην έχουν τηρηθεί. Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το σχέδιο θα 
οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης των υδάτων. Στη Γαλλία, τα σχέδια διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμού ήταν διαθέσιμα στους πολίτες για διαβούλευση σε εύθετο χρόνο, 
και κατόπιν διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά όλα τα 
σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και θα δημοσιεύσει τα πορίσματά της το 
2012. 

Συμπεράσματα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή αδυνατεί να εντοπίσει παραβίαση της 
οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα.


