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Θέμα: Αναφορά 0214/2007, της Sonia Ortiga, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των 
«Ευρωπαίων Πρασίνων», σχετικά με νιτρορρύπανση των υπόγειων υδάτων 
από υπαίθρια χοιροτροφία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για τη σοβαρή νιτρορρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα στη 
Segovia ως αποτέλεσμα εκτατικής χοιροτροφίας η οποία, σύμφωνα με την αναφέρουσα, έχει 
ήδη μολύνει τα ύδατα 48 χωριών και θα μπορούσε να επεκταθεί σε ολόκληρη τη λεκάνη 
απορροής, προκαλώντας μη αναστρέψιμη ζημία στο περιβάλλον. Η αναφέρουσα κάνει λόγο 
για παραβίαση των οδηγιών για τα νιτρικά άλατα και της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Ιουλίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2007.

Η αναφορά

Η αναφορά αφορά τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων από νιτρικά άλατα προερχόμενα από 
γεωργικές δραστηριότητες στην επαρχία της Segovia, και ειδικότερα τη χοιροτροφία. Η 
αναφορά παραπέμπει σε μελέτη που εκπονήθηκε το 2006 από το υπουργείο Περιβάλλοντος της 
αυτόνομης κοινότητας της Castilla y Leon, η οποία υπογράμμισε ότι ο υδροφόρος ορίζοντας 
φαινόταν να ήταν μολυσμένος από νιτρικά άλατα σε 48 χωριά στην επαρχία της Segovia. Η 
εντατικότερη χοιροτροφία φαίνεται ότι διεξάγεται στην περιοχή που αντιστοιχεί στον υδροφόρο 
ορίζοντα του Los Arenales, επηρεάζοντας αρκετές επαρχίες της αυτόνομης κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της Segovia, της Avila Valladolid, της Salamanca και της Zamora.
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Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται ότι η χοιροτροφία προκαλεί περιβαλλοντική ρύπανση στην 
επαρχία της Segovia και ότι έχουν παραβιαστεί η οδηγία για τα νιτρικά άλατα (οδηγία 
91/676/ΕΟΚ)1 και η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ, 2000/60/ΕΚ)2.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

                                               
1 ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1-8.
2 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1-73.
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Η Επιτροπή, στην αξιολόγησή της όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τα νιτρικά άλατα 
στην Ισπανία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή της είναι ανεπαρκής από αρκετές 
απόψεις. Ως εκ τούτου, έχει κινηθεί επί του παρόντος διαδικασία επί παραβάσει κατά της 
Ισπανίας, και κατά της αυτόνομης κοινότητας της Castilla y Leon, για ανεπαρκή 
παρακολούθηση των υδάτων, ανεπαρκή καθορισμό των ευαίσθητων στη νιτρορρύπανση ζωνών 
και μη σύμμορφα προγράμματα δράσης.

Όπως επισημαίνεται από την αναφέρουσα, η αυτόνομη κοινότητα της Castilla y Leon καθόρισε 
πέντε ευαίσθητες στη νιτρορρύπανση ζώνες το 1998. Βάσει ανεξάρτητων μελετών, που 
ενημερώθηκαν τελευταία στα τέλη του 20061, το συμπέρασμα της Επιτροπής είναι ότι η υψηλή 
συγκέντρωση νιτρικών αλάτων στον υδροφόρο ορίζοντα του Los Arenales, οφείλεται σε 
σημαντικό βαθμό σε γεωργικές δραστηριότητες και απαιτεί τον χαρακτηρισμό της περιοχής 
αποστράγγισης ως ευαίσθητη στη νιτρορρύπανση ζώνη.

Οι προαναφερθείσες μελέτες αναφέρουν, μεταξύ άλλων, την έκθεση «Informe resumen de los 
artνculos 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua. Demarcación hidrográfica del Duero» (CHD 
2005), επισημαίνοντας ότι η υψηλή πίεση από διάχυτες πηγές στην περιοχή είχε αξιολογηθεί 
και ότι οι υδροφόροι ορίζοντες του Los Arenales, της Salamanca και της Segovia δεν θα 
επιτύγχαναν τους στόχους της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα λόγω της πίεσης από τη 
γεωργική δραστηριότητα.

Η Επιτροπή είναι απολύτως προσηλωμένη στη συνέχιση των προσπαθειών, 
συμπεριλαμβανομένης της νομικής διαδικασίας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι 
υποχρεώσεις της οδηγίας για τα νιτρικά άλατα εφαρμόζονται πλήρως στην Ισπανία όσον 
αφορά την παρακολούθηση των υδάτων, τον καθορισμό των ευαίσθητων ζωνών και τη 
θέσπιση μέτρων για την αποτροπή και τη μείωση της νιτρορρύπανσης από γεωργικές 
πρακτικές.

Όσον αφορά τις ποιοτικές προδιαγραφές για τα υπόγεια ύδατα, η μέγιστη επιτρεπτή 
περιεκτικότητα των υπόγειων υδάτων σε νιτρικά άλατα δυνάμει της οδηγίας για τα νιτρικά 
άλατα καθώς και της οδηγίας του 2006 για τα υπόγεια ύδατα2 είναι 50 mg/l νιτρικού άλατος. 
Ενώ οι στόχοι όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα 
πρέπει, κατά κανόνα, να επιτευχθούν έως το 2015, η οδηγία δεν μεταβάλλει τους στόχους και 
τις υποχρεώσεις της παλαιότερης νομοθεσίας όπως η οδηγία για τα νιτρικά άλατα.

Συμπεράσματα

Τα στοιχεία της Επιτροπής επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό ότι ο υδροφόρος ορίζοντας του Los 
Arenales στην αυτόνομη κοινότητα της Castilla y Leon είναι μολυσμένος με νιτρικά άλατα 
και ότι η γεωργία αποτελεί ενδεχομένως μία από τις πηγές της εν λόγω ρύπανσης.

Η Επιτροπή ενημέρωσε τις ισπανικές αρχές για τη θέση της σύμφωνα με την οποία η περιοχή 
της οποίας τα ύδατα απορρέουν στον υδροφόρο ορίζοντα του Los Arenales θα πρέπει να 
χαρακτηρισθεί ως ζώνη ευαίσθητη στη νιτρορρύπανση δυνάμει της οδηγίας για τα νιτρικά 
                                               
1 Μελέτη η οποία εκπονήθηκε από τη συμβουλευτική εταιρεία Alterra για λογαριασμό της 
Επιτροπής βάσει της σύμβασης πλαίσιο 07-010401/2005/409860.MAR/B1.
2 Οδηγία 2006/118/ΕΚ της 12.12.2006, ΕΕ L372 της 27.12.2006.
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άλατα και στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Ισπανίας. 
Ενημερωμένες επιστημονικές αναφορές που επιβεβαιώνουν την ανάγκη του εν λόγω 
χαρακτηρισμού θα διαβιβασθούν στις ισπανικές αρχές στο πλαίσιο των επίσημων 
ανταλλαγών κατά τη νομική διαδικασία.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τις μελλοντικές εξελίξεις.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Η Επιτροπή, στην αξιολόγησή της όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τα νιτρικά 
άλατα (οδηγία 91/676/ΕΟΚ)1 στην Ισπανία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή της 
είναι ανεπαρκής από αρκετές απόψεις. Ως εκ τούτου, έχει κινηθεί επί του παρόντος διαδικασία 
επί παραβάσει κατά της Ισπανίας. Ωστόσο, όσον αφορά την αυτόνομη κοινότητα της Castilla y 
Leon, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί μετά την προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής.

Αρχικά, η αυτόνομη κοινότητα της Castilla y Leon καθόρισε πέντε ευαίσθητες στη 
νιτρορρύπανση ζώνες το 1998. Οι περιοχές που επηρέαζαν τον υδροφόρο ορίζοντα του Los 
Arenales δεν ήταν μεταξύ εκείνων που είχαν καθορισθεί. Μετά τόσο τις νομικές ενέργειες 
που ανελήφθησαν από την Επιτροπή όσο και τις συνεχείς επαφές με τις εθνικές και 
περιφερειακές αρχές, οι τελευταίες ενημέρωσαν τον καθορισμό των ευαίσθητων ζωνών με το 
διάταγμα 40/2009, το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της Junta de 
Castilla y León –BOCYL– της 1ης Ιουλίου 2009. Με την ίδια πράξη, εγκρίθηκαν κώδικες 
ορθής γεωργικής πρακτικής, σε συμμόρφωση με την οδηγία για τα νιτρικά άλατα. Οι κώδικες 
αυτοί ισχύουν για τις καθορισμένες ευαίσθητες ζώνες. Οι αρχές ενέκριναν επίσης 
προγράμματα δράσης για τις ζώνες αυτές2.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από την Επιτροπή, πρέπει να επιτευχθεί συμμόρφωση προς 
την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ 2000/60/ΕΚ)3 έως το 2015, και οι προαναφερθέντες 
πρόσφατοι καθορισμοί ζωνών θα διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο για την επίτευξη των 
φιλόδοξων στόχων της.

Τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό της αναφέρουσας ότι ο 
υδροφόρος ορίζοντας του Los Arenales στην αυτόνομη κοινότητα της Castilla y Leon 
μολύνθηκε από νιτρικά άλατα και ότι η χοιροτροφία και η γεωργία ήταν μεταξύ των κύριων 
πηγών της εν λόγω ρύπανσης. Η Επιτροπή ενημέρωσε τις ισπανικές αρχές για τη γνώμη της 
σύμφωνα με την οποία η περιοχή της οποίας τα ύδατα απορρέουν στον υδροφόρο ορίζοντα 
του Los Arenales θα πρέπει να χαρακτηρισθεί ζώνη ευαίσθητη στη νιτρορρύπανση δυνάμει 
της οδηγίας για τα νιτρικά άλατα και στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας επί παραβάσει 
κατά της Ισπανίας. Σήμερα, ο απαιτούμενος καθορισμός ζωνών έχει εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά, η επιφάνεια των καθορισμένων ευαίσθητων ζωνών έχει αυξηθεί στην 
περιοχή από περίπου 40.000 εκτάρια σε περισσότερα από 200.000 εκτάρια και έχουν εγκριθεί 
προγράμματα δράσης και κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής για τις συγκεκριμένες ζώνες.

                                               
1 ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1-8
2 Διάταγμα MAM/2348/2009 της 30ής Δεκεμβρίου της κυβέρνησης της Castilla/Leon.

3 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1-73.


