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Θέμα: Αναφορά 0437/2001, του κ. José Antonio Muñoz Grau, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της "Asociación Comisión Pro-Río", σχετικά με τη ρύπανση του 
ποταμού Segura στην περιφέρεια Murcia

Αναφορά 1026/2002, του κ. Pedro Marset Campos, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την παρατεταμένη και χρόνια ρύπανση του ποταμού Segura και, 
ως εκ τούτου, του δικτύου αγωγών άρδευσης που τροφοδοτούνται από αυτόν

1. Περίληψη της αναφοράς

0437/2001 - Ο αναφέρων προσκαλεί μια αντιπροσωπεία της επιτροπής να έλθει επί τόπου για 
να διαπιστώσει τους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων που διαμένουν κατά μήκος του 
κάτω μέρους του ποταμού Segura στην περιοχή της πόλης Orihuela. Ο αναφέρων 
καταγγέλλει ότι ο ποταμός μοιάζει με ανοιχτό υπόνομο, ότι είναι από τους ποταμούς με τη 
χειρότερη ρύπανση σε όλη την Ευρώπη και ότι παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την 
προστασία του περιβάλλοντος.

1026/2002 - Ο αναφέρων, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλώνει ότι η ρύπανση 
τόσο του ποταμού Segura όσο και του συνόλου των παραποτάμων του προκαλεί στον 
πληθυσμό σοβαρότατα προβλήματα υγείας, ποιότητας ζωής, περιβαλλοντικά κ.ά. Τα 
αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε επεξεργασμένα ύδατα στην έξοδο 
της πόλης Lorca έδειξαν κατάλοιπα καδμίου και χρωμίου, μεταλλικών στοιχείων επικίνδυνων 
για την ανθρώπινη υγεία. Εξάλλου, με τα μολυσμένα αυτά ύδατα αρδεύονται καλλιέργειες, 
των οποίων οι καρποί προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές στις 24 Σεπτεμβρίου 2001 και 5 Μαΐου 2003. Η Επιτροπή 
κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2002.

Ο αναφέρων καταγγέλλει την κατάσταση υποβάθμισης και ρύπανσης του ποταμού Segura, 
στην περιοχή της Murcia και του Alicante στην Ισπανία. Επιπλέον, καταγγέλλει τον μη
σεβασμό της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάσταση στον ποταμό Segura οφείλεται στην 
έλλειψη κανονικής ροής, η οποία συνεπάγεται τη μειωμένη εναλλαγή επιφανειακών και 
υπόγειων υδάτων και τη σταδιακή αλάτωση του εδάφους.

Η κατάσταση του εδάφους, επίσης, οφείλεται στις γεωργικές δραστηριότητες της περιοχής, οι 
οποίες προκαλούν υψηλή συγκέντρωση νιτρικών αλάτων. Σχετικά με το εν λόγω θέμα, πρέπει 
να ληφθεί υπόψη η οδηγία 91/676/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την 
προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

Δεδομένου ότι πρόκειται για την οδηγία 91/676/ΕΟΚ, η Επιτροπή κίνησε δύο διαδικασίες επί 
παραβάσει κατά της Ισπανίας, δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης ΕΚ, στο πλαίσιο των 
οποίων η Επιτροπή άσκησε προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων:

Πρώτον, η Ισπανία καταδικάστηκε από το Δικαστήριο, με απόφασή του της 1ης Οκτωβρίου 
1998 στην υπόθεση C-97/71, για μη σεβασμό των διατάξεων της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ. Οι 
παραλείψεις τις οποίες διαπίστωσε το Δικαστήριο σχετικά με τον μη χαρακτηρισμό ευπαθών 
ζωνών και τη μη θέσπιση κωδίκων ορθών γεωργικών πρακτικών, που προβλέπονται στα 
άρθρα 3 και 4 της οδηγίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι, κατόπιν της εν λόγω απόφασης, η 
Ισπανία κοινοποίησε τις πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτηρισμό ευπαθών ζωνών σε όλη 
την επικράτειά της, καθώς επίσης τη θέσπιση κωδίκων ορθών γεωργικών πρακτικών.

Δεύτερον, πρέπει να επισημανθεί ότι το Δικαστήριο καταδίκασε την Ισπανία με απόφασή του 
της 13ης Απριλίου 2000 στην υπόθεση C-274/98, για τη μη μεταβίβαση των προγραμμάτων 
δράσης που σχετίζονται με τις ευπαθείς ζώνες και που είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με το 
άρθρο 5 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος την εκτέλεση της 
εν λόγω απόφασης εκ μέρους των ισπανικών αρχών.

Όσον αφορά στην περιφέρεια της Murcia, πρέπει να σημειωθεί ότι η αυτόνομη κοινότητα της 
Murcia θέσπισε έναν κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, ο οποίος εγκρίθηκε με διάταγμα 
της 31ης Μαρτίου 1998 και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της περιφέρειας στις 15 
Απριλίου 1998.

Η ρύπανση των υδροφόρων οριζόντων από νιτρικά άλατα, και ιδίως της φρεατίου στάθμης 
της πλειόκαινου και της τεταρτογενούς περιόδου, όπως επιβεβαιώθηκε από τις αρχές, οι 
οποίες αναγνωρίζουν την ισχυρή πίεση των αρδευόμενων εκτάσεων, τις οδήγησε να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο χαρακτηρισμού του πλέον ευάλωτου τμήματος ως ευπαθούς ζώνης, 
από τώρα μέχρι το τέλος του 2001. Ένα πρόγραμμα δράσης βρίσκεται στο στάδιο της 
επεξεργασίας.

                                               
1 ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σελ. 1.
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Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι οι προαναφερθείσες διαδικασίες μπορούν να συμβάλουν στην 
επίλυση του εν λόγω προβλήματος, όχι μόνο για την περιοχή με την οποία ασχολείται η 
αναφορά αυτή, αλλά και για το σύνολο της ισπανικής επικράτειας. Η Επιτροπή θα προβεί 
εξάλλου στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η 
Ισπανία θα προβεί με τη σειρά της στον πλήρη χαρακτηρισμό των ευπαθών ζωνών σε όλες τις 
επαρχίες όπου το άζωτο γεωργικής προέλευσης απειλεί την ποιότητα των γλυκών ή 
θαλάσσιων υδάτων και ότι θα θέσει σε άμεση εφαρμογή προγράμματα δράσης.

Εξάλλου, η Επιτροπή γνωρίζει το πρόβλημα που συνεπάγεται για την Ισπανία η εφαρμογή 
της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976, περί ρυπάνσεως που 
προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της 
Κοινότητας1. Πρέπει να σημειωθεί ότι, κατόπιν της διαδικασίας επί παραβάσει που κίνησε η 
Επιτροπή κατά της Ισπανίας δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης ΕΚ, το Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καταδίκασε την Ισπανία2 για τη μη εφαρμογή προγραμμάτων 
μείωσης της ρύπανσης των υδάτων από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στον 
κατάλογο II του παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, σε αντίθεση με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 7 της εν λόγω οδηγίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι και άλλα κράτη 
μέλη καταδικάστηκαν από το Δικαστήριο για τον ίδιο λόγο.

Οι ισπανικές αρχές θέσπισαν διάφορα μέτρα προκειμένου να επιλύσουν το πρόβλημα αυτό. 
Μεταξύ αυτών των μέτρων, πρέπει να υπογραμμιστεί η κατάρτιση υδρολογικών σχεδίων της 
λεκάνης απορροής για τα εν λόγω εσωτερικά ύδατα. Εξάλλου, ο νόμος 29/1985 για τα ύδατα 
έτυχε, προς τον σκοπό αυτό, ουσιαστικής τροποποίησης από τον νόμο 46/1999. Οι ισπανικές 
αρχές κοινοποίησαν επίσης τη θέσπιση του βασιλικού διατάγματος 995/2000, της 2ας 
Ιουνίου, που προσδιορίζει τους ποιοτικούς στόχους για ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (“por el
que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes”).

Οι διατάξεις και τα μέτρα που θεσπίστηκαν από την Ισπανία αποτελούν σημαντικό βήμα προς 
την κατεύθυνση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία 
76/464/ΕΟΚ, και ειδικότερα από το άρθρο 7. Εντούτοις, η Επιτροπή έκρινε ότι η 
προαναφερθείσα απόφαση του Δικαστηρίου δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι έχει 
εκτελεστεί πλήρως. Για τον λόγο αυτό, μία προειδοποιητική επιστολή, βάσει του άρθρου 228 
της Συνθήκης ΕΚ, κοινοποιήθηκε στην Ισπανία.

Η απάντηση των ισπανικών αρχών ελήφθη προσφάτως και αποτελεί αντικείμενο ανάλυσης εκ 
μέρους των υπηρεσιών της Επιτροπής. Οι ισπανικές αρχές απέστειλαν έκθεση του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με την επεξεργασία προγραμμάτων μείωσης της 
ρύπανσης που προκαλείται από τις ουσίες του καταλόγου II, όπως προβλέπονται από το 
άρθρο 7 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με διαφορετικές 
αυτόνομες κοινότητες.

Η κατάσταση του ποταμού Segura πρόκειται επίσης να βελτιωθεί με την εφαρμογή των 
προαναφερθέντων μέτρων. Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με το εν λόγω πρόβλημα, οι 
ισπανικές αρχές ενημέρωσαν τις υπηρεσίες της Επιτροπής για το σχέδιο περιβαλλοντικής 
επανόρθωσης της λεκάνης απορροής του ποταμού Segura. Το εν λόγω σχέδιο, που 

                                               
1 ΕΕ L 129 της 18.5.1976.
2 Απόφαση της 25.11.1998. Υπόθεση C-214/96.
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εκπονήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τις αυτόνομες κοινότητες της Murcia και 
της Valencia και που βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο εφαρμογής, προβλέπει την 
κατασκευή μονάδων βιολογικού καθαρισμού, τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ της διοίκησης 
και των βιομηχανιών, τη λήψη διοικητικών μέτρων ελέγχου και την υλοποίηση πολύ 
σημαντικών επενδύσεων.

Εξάλλου, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η εξυγίανση του ποταμού Segura αποτελεί μία από τις 
επαναληφθείσες προτεραιότητες στον άξονα 3 "Περιβάλλον" του ολοκληρωμένου 
λειτουργικού προγράμματος της περιφέρειας της Murcia που εντάσσεται στο κοινοτικό 
πλαίσιο στήριξης για τις ισπανικές περιφέρειες του στόχου 1 κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού 2000-2006. Η κοινοτική οικονομική βοήθεια μέσω των διαρθρωτικών 
ταμείων για το σύνολο των μέτρων του προαναφερθέντος άξονα ανέρχεται σε 428,5 εκατ. 
ευρώ. Εντέλει, σχέδια που αφορούν στην εξυγίανση και στον βιολογικό καθαρισμό των 
υδάτων στην υδρογραφική λεκάνη απορροής του εν λόγω ποταμού είναι επίσης επιλέξιμα για 
συγχρηματοδότηση μέσω του ταμείου συνοχής.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Σεπτεμβρίου 2002.

Στην προηγούμενη απάντηση, η Επιτροπή επεσήμανε τα σημαντικότερα μέτρα που 
ελήφθησαν κατά της Ισπανίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των κοινοτικών 
οδηγιών στον τομέα των υδάτων οι οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Αυτές οι γενικές διαδικασίες αφορούν το σύνολο της Ισπανίας, αλλά τα μέτρα που θέσπισαν 
οι ισπανικές αρχές για την εφαρμογή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου, της 21ης 
Μαΐου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, 
της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976, περί ρυπάνσεως που 
προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της 
Κοινότητας, καθώς και της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ3 του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για 
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, θα συμβάλουν στην επίλυση των προβλημάτων 
ρύπανσης του ποταμού Segura που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας αναφοράς.

Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με το εν λόγω πρόβλημα, οι ισπανικές αρχές ενημέρωσαν τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής για το σχέδιο περιβαλλοντικής επανόρθωσης της λεκάνης απορροής 
του ποταμού Segura. Το εν λόγω σχέδιο, που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και τις αυτόνομες κοινότητες της Murcia και της Valencia, προβλέπει την κατασκευή 
μονάδων βιολογικού καθαρισμού, τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ της διοίκησης και των 
βιομηχανιών, τη λήψη διοικητικών μέτρων ελέγχου και κυρώσεων και την υλοποίηση πολύ 
σημαντικών επενδύσεων.

Το προαναφερθέν σχέδιο βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο εφαρμογής στους διάφορους 
προβλεπόμενους τομείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές του 2002 ξεκίνησε η λειτουργία 
έξι νέων μονάδων βιολογικού καθαρισμού για τη βελτίωση της εξυγίανσης της λεκάνης 
απορροής του ποταμού Segura, ιδιαίτερα στο μεσαίο και στο τελευταίο τμήμα του ποταμού 
(Vega Media y Baja).

                                               
1 ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σελ. 1.
2 ΕΕ L 129 της 18.5.1976.
3 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σελ. 40.
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Όσον αφορά τα έργα που αποσκοπούν στην εξυγίανση του ποταμού Segura, η Επιτροπή 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και τον κανονισμό (EK) αριθ. 
1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα 
διαρθρωτικά Ταμεία, τόσο η επιλογή των έργων όσο και η υλοποίησή τους εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα των κρατών μελών. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απευθύνθηκε στις ισπανικές αρχές με την επιστολή της 10ης 
Ιουλίου 2002, προκειμένου να της παρασχεθεί ο κατάλογος με τα έργα που 
συγχρηματοδοτούνται από τα προαναφερθέντα Ταμεία, καθώς και συγκεκριμένες 
πληροφορίες σχετικά με τα έργα του Ταμείου Συνοχής που εμπίπτουν σε αυτό το σκεπτικό.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2003.

Στις προηγούμενες ανακοινώσεις της η Επιτροπή επεσήμανε τις πιο σημαντικές ενέργειες που 
αναλήφθηκαν εναντίον του Βασιλείου της Ισπανίας, σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης 
ΕΚ, για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών στον τομέα των υδάτων που 
χρήζουν εφαρμογής στην υπό εξέταση υπόθεση. Οι γενικές αυτές ενέργειες θα συμβάλουν 
στην επίλυση του προβλήματος της ρύπανσης των υδάτων του ποταμού Segura, που αποτελεί 
αντικείμενο της παρούσας αναφοράς.

Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με το εν λόγω πρόβλημα, όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι ισπανικές 
αρχές ενημέρωσαν τις υπηρεσίες της Επιτροπής για το σχέδιο περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης της λεκάνης απορροής του ποταμού Segura. Το εν λόγω σχέδιο, που 
εκπονήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τις αυτόνομες κοινότητες της Murcia και 
της Valencia, προβλέπει την κατασκευή μονάδων καθαρισμού, τη σύναψη συμφωνιών 
μεταξύ της διοίκησης και των βιομηχανιών, τη λήψη διοικητικών μέτρων ελέγχου και 
κυρώσεων και την υλοποίηση πολύ σημαντικών επενδύσεων. Το προαναφερθέν σχέδιο 
βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο υλοποίησης στους διάφορους προβλεπόμενους τομείς.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν επί του παρόντος μία 
πρόσφατη καταγγελία με αριθμό 2002/4808, σχετικά με τη ρύπανση των υδάτων του ποταμού 
Guadalentín, παραποτάμου του Segura, στην αυτόνομη κοινότητα της Murcia.

Θα πρέπει να αναφερθούν οι πολύ σημαντικές επενδύσεις που προβλέπονται στην περιοχή. Η 
επιβολή αυτών των μέτρων θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της εξυγίανσης της λεκάνης 
απορροής του ποταμού Segura.

Τα μέλη θα βρουν συνημμένα τα στοιχεία σχετικά με τις επενδύσεις που 
συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα, είτε από το Ταμείο Συνοχής είτε από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Ιουλίου 2004.

Η υλοποίηση του σχεδίου περιβαλλοντικής αποκατάστασης της λεκάνης απορροής του 
ποταμού Segura συνεχίζεται.

Στο πλαίσιο της εξέτασης της καταγγελίας 2002/4808 σχετικά με τη ρύπανση των υδάτων του 
ποταμού Guadalentín, παραποτάμου του Segura, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απευθύνθηκαν 
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στις ισπανικές αρχές για να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών 
91/271/ΕΟΚ και 76/464/ΕΟΚ στην περίπτωση αυτή. Η απάντηση των ισπανικών αρχών, 
εξαιρετικά εκτεταμένη και τεχνικού χαρακτήρα, η οποία περιγράφει την επιτευχθείσα 
πρόοδο, εξετάζεται επί του παρόντος από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Αξίζει να σημειωθούν οι πολύ σημαντικές επενδύσεις που προβλέπονται στην περιοχή και 
αποτελούν αντικείμενο συγχρηματοδότησης από την Κοινότητα. Η υλοποίηση των μέτρων 
αυτών θα έχει πιθανότατα ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της εξυγίανσης της λεκάνης απορροής 
του ποταμού Segura.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η εξυγίανση της λεκάνης απορροής του Segura 
περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες του άξονα 3 "Περιβάλλον" του ολοκληρωμένου 
επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας της Murcia, το οποίο εντάσσεται στο 
κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για τις ισπανικές περιφέρειες του στόχου 1 κατά τη διάρκεια της 
περιόδου προγραμματισμού 2000-2006.

Σχέδια που αφορούν την εξυγίανση και τον καθαρισμό των υδάτων στην υδρογραφική 
λεκάνη του εν λόγω ποταμού είναι επίσης επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
Ταμείου Συνοχής.

Κατά την περίοδο 1999-2003, επενδύθηκαν για την εξυγίανση του ποταμού Segura 
περισσότερα από 178 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν 146 εκατομμύρια ευρώ 
προέρχονταν από κοινοτικές ενισχύσεις. 

Επισυνάπτεται πίνακας με τα υλοποιηθέντα έργα για ενημέρωση των παρασχεθεισών 
πληροφοριών (τον Νοέμβριο του 2003).
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Παράρτημα

Υπό κατασκευή υποδομές στο πλαίσιο του Σχεδίου ολοκληρωμένης εξυγίανσης του ποταμού
Segura

I. Ταμείο Συνοχής

Τίτλος έργου Συνολικό κόστος  Κοινοτική ενίσχυση

A) Περίοδος 1999/2001 128 423 858 € 104 049 788 €

1. Saneamiento y Depuración Vega Alta
del Segura 9 663 755 € 7 636 755 €

2. Depuradora de Aguas Residuales de 
Murcia-Este 28 099 029 € 23 884 175 €

3. Mejora de Infraestructura hidráulica de 
saneamiento del término municipal de 
Murcia – Fase II 18 462 760 € 14 770 208 €

4. Actuaciones de saneamiento y depuración 
en la Cuenca del Segura 35 812 0000 € 28 649 600 €

5. Saneamiento y abastecimiento en la 
Cuenca del Segura – 2001 36 386 314 € 29 109 050 €

B) Υπό εξέταση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής 12 000 0000 € 9 600 000 €

6. Cleaning of the Segura in the Murcia region 12 000 0000 € 9 600 000 €

Σύνολο Ταμείο Συνοχής 1999-2002 140 423 858 € 113 649 788 €

II. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Τίτλος έργου Συνολικό κόστος Κοινοτική ενίσχυση

Σύνολο ΕΤΠΑ – 2000/2001 8 502 670 € 6 377 003 €

7. Estación Depuradora de Pliego 1.240.763 € 930.572 €

8. Estación Depuradora de Cieza 4.842.327 € 3.631.745 €

9. Estación Depuradora de Santomera 1.067.879 € 800.909 €

10. Obras complementarias Estación Depuradora
de Alcantarilla 590.865 € 443.149 €

11. Obras complementarias Estación Depuradora 
de Blanca 313.529 € 235.147 €

12. Obras complementarias Estación Depuradora 
de Cehegín 189.486 € 142.115 €

13. Obras complementarias del colector de 
San Felix – Murcia 257.821 € 193.366 €

Σύνολο του Σχεδίου ολοκληρωμένης εξυγίανσης του 
ποταμού Segura περίοδος 1999-2002 (Ταμείο
Συνοχής), περίοδος 2000-2001 (ΕΤΠΑ) 148 926 528 € 120.026.791 €
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Υπό κατασκευή υποδομές στο πλαίσιο του Σχεδίου ολοκληρωμένης εξυγίανσης του ποταμού Segura 

Τίτλος έργου Συνολικό 
κόστος Κοινοτική ενίσχυση

I. Ταμείο Συνοχής (Περίοδος 1999-2003)
Saneamiento y Depuración Vega Alta del Segura 9.663.755 € 7.636.755 €
Depuradora de Aguas Residuales de Murcia-Este 28.099.029 € 23.884.175 €
Mejora de Infraestructura hidráulica de saneamiento del término municipal de Murcia – Fases II y III 22.026.612 € 17.621.289 €
Actuaciones de saneamiento y depuración en la Cuenca del Segura 35.812.000 € 28.649.600 €
Saneamiento y abastecimiento en la Cuenca del Segura – 2001 36.386.314 € 29.109.050 €
Saneamiento Rio Segura en la Región de Murcia 12.000.000 € 9.600.000 €

Σύνολο Ταμείο Συνοχής 1999-2003 143.987.710 € 116.500.869 €

II. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Murcia – Στόχος 1 – περίοδος 
2000/2006)

Σύνολο ΕΤΠΑ – 2000/2002 23.813.692 € 20.982.308 €

Σημείωση: Ποσό που αντιστοιχεί στην εκτέλεση του προϋπολογισμού στις 31.12.2002 για το μέτρο 3.3 Εξυγίανση και καθαρισμός 
των λυμάτων, το οποίο αφορά πολλά μικρά σχέδια και συμπληρωματικά έργα εξυγίανσης ή/και μονάδες καθαρισμού.

III.  Στα έργα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο, πρέπει να προστεθούν οι εργασίες της μονάδας καθαρισμού των λυμάτων 
της πόλης Lorca που αποπερατώθηκαν το 2001 10.349.735 € 8.279.788 €

Σημείωση: Σύμφωνα με πληροφορίες των ισπανικών αρχών, μετά την επεξεργασία τους, τα ύδατα διοχετεύονται και πάλι στον 
ποταμό Guadalentín. Τα ύδατα αναλύονται από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας της Murcia. 
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Σύνολο περίοδος 1999-2003 (Ταμείο Συνοχής), περίοδος 2000-2002 (ΕΤΠΑ) 178.151.137 € 145.762.965 €
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7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Μαρτίου 2006.

Στις προηγούμενες απαντήσεις της, η Επιτροπή επεσήμανε τα σημαντικότερα μέτρα που 
ελήφθησαν κατά του Βασιλείου της Ισπανίας, σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ, 
για τη διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών οδηγιών στον τομέα των υδάτων που ισχύουν 
στην προκειμένη περίπτωση. 

Όπως επισημάνθηκε, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας επειδή 
δεν έχει ακόμα συμμορφωθεί με την υποχρέωση να υλοποιήσει κατάλληλες εγκαταστάσεις 
για τα λύματα ενός μεγάλου αριθμού ισπανικών οικισμών που αριθμούν άνω των 15 000 
μονάδων ισοδύναμου πληθυσμού που θα έπρεπε να είναι ήδη εξοπλισμένοι με συστήματα 
συλλογής και δευτεροβάθμιας επεξεργασίας (δηλαδή βιολογικής). Η εν λόγω κατάσταση 
υπονοεί κακή εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Η εν λόγω διαδικασία, η οποία ξεκίνησε το 2004, περιλαμβάνει διάφορους οικισμούς της 
λεκάνης απορροής του ποταμού Segura, ο οποίος ανήκει στις επαρχίες Murcia και Alicante. 
Η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται εν εξελίξει, η Επιτροπή μελετά τις πληροφορίες που 
διαβίβασαν οι ισπανικές αρχές και δεσμεύεται να ελέγξει τη συμμόρφωση όλων των 
οικισμών άνω των 15 000 μονάδων ισοδύναμου πληθυσμού σχετικά με τη λεκάνη απορροής 
του ποταμού Segura.

Όσον αφορά ειδικότερα την κατάσταση της εν λόγω λεκάνης απορροής, οι ισπανικές αρχές 
διαβίβασαν στις υπηρεσίες της Επιτροπής το προς εκτέλεση σχέδιο περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης της λεκάνης απορροής του ποταμού Segura στις αυτόνομες κοινότητες της 
Murcia και της Valencia. Το σχέδιο αυτό βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της 
υλοποίησης στους διαφόρους προβλεπόμενους τομείς. Πρέπει να επισημανθούν επίσης, οι 
πολύ σημαντικές επενδύσεις που προβλέπονται στη ζώνη και οι οποίες αποτελούν 
αντικείμενο κοινοτικής συγχρηματοδότησης. Επισυνάπτονται λεπτομερέστερες πληροφορίες 
που αφορούν αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Πιθανότατα, η προοδευτική υλοποίηση αυτών των 
έργων θα επιφέρει τη βελτίωση της εξυγίανσης της λεκάνης απορροής του ποταμού Segura.

Εν κατακλείδι, οι ισπανικές αρχές πρόκειται να λάβουν θετικά μέτρα τα οποία θα συμβάλουν 
στην επίλυση του προβλήματος της ρύπανσης του ποταμού Segura που αποτελεί αντικείμενο 
αυτών των αναφορών. Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή στο πλαίσιο του ρόλου της ως 
θεματοφύλακα των συνθηκών, συνεχίζει τον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
κοινοτικής νομοθεσίας από τις εθνικές αρχές.
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Παραρτήματα

Παράρτημα I 
Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση

Στις 9 Φεβρουαρίου 2006 οι ισπανικές αρχές υπέβαλαν στην Επιτροπή επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής για την αποστράγγιση της λεκάνης απορροής του ποταμού Segura, στο 
πλαίσιο του Σχεδίου ολοκληρωμένης αποστράγγισης του ποταμού Segura (Plan de 
Saneamiento Integral del Río Segura).
Τρεις περιοχές εμπλέκονται άμεσα στο σχέδιο. Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας με σχέδια τα 
οποία ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 01.01.2000 έως τα τέλη του 2005:

Περιοχή # Σχεδίων Συνολικό ποσό (επιλέξιμη 
δαπάνη)

Castilla-La Mancha Κανένα χρηματοδοτούμενο 
σχέδιο στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 2000-2006.

0 €

Comunidad Valenciana Δύο σχέδια στο πλαίσιο του 
Ταμείου Συνοχής.

15.978.000 €

Murcia Τριάντα πέντε σχέδια στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 2000-2006

46.866.291,88 €

Το συνημμένο παράρτημα απαριθμεί τα είδη των εργασιών, τους εμπλεκόμενους δήμους και 
τα επιμέρους ποσά ανά σχέδιο.
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Παράρτημα II 
Λεπτομέρειες ανά περιοχή και σχέδιο 
Περιοχή Σχέδιο Επιλέξιμη δαπάνη (ανά 

σχέδιο)
Castilla-La Mancha Κανένα σχέδιο 

χρηματοδοτούμενο στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 2000-2006.

Comunidad Valenciana Έργο του Ταμείου Συνοχής 
"Αποστράγγιση της 
αριστερής παρυφής του 
ποταμού Segura: 
 1ο στάδιο (Albatera –

San Isidro, Catral-
Dolores, San-Fulgencio-
Daya nueva-Daya vieja).

 2ο στάδιο (Callosa del 
Segura, Cox, Redován, 
Rafael y G r a n j a  de 
Rocamora.

1ο στάδιο επιλέξιμης 
δαπάνης:
9.140.000 €

2ο στάδιο επιλέξιμης 
δαπάνης:
6.838.000 €

Murcia Region Επέκταση της μονάδας 
βιολογικού καθαρισμού 
Cieza.
Συμπληρωματικά έργα, 
αγωγός αποστράγγισης San 
Felix 
Συμπληρωματικά έργα, 
μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού Blanca
Μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων -
Pliego.
Μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων, 
συμπληρωματικά έργα: 
Alcantarilla.
Μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων, 
συμπληρωματικά έργα: 
Cehegin
Μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων, 
απαγωγός τάφρος: Fortuna.
Μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων, 
απαγωγός τάφρος: 

Επιλέξιμη δαπάνη:
6.450.539 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
420.577,74 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
334.199,84 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
1.509.697,81 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
683.242,58 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
184.017,90 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
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Santomera.
Μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων: 
Fortuna
Αποστράγγιση υδάτων: 
Villanueva και Ullea.
Μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων, 
συμπληρωματικά έργα: 
Abanilla.
Αποστράγγιση υδάτων: 
Ojos και Ricote.
Αγωγοί αποστράγγισης 
Alhama.

Κεντρικός αγωγός 
αποστράγγισης: 
συμπληρωματικά έργα: 
Murcia
Γενικός αγωγός 
αποστράγγισης: Caravaca.

Αγωγός αποστράγγισης 
Pedanías Caravaca
Αγωγός αποστράγγισης: La 
Encarnación de Caravaca
Μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων, 
συμπληρωματικά έργα: 
Abarán.
Μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων, 
Librilla.
Μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων, 
Moratalla.
Αγωγός αποστράγγισης 
Abanilla-κέντρο.

Μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων: 
άντληση και 
αποκατάσταση. La Ermita.
Γενικός αγωγός 

464.731,62 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
1.262.438,79 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
2.330.564,98 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
1.680.164,50 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
227.144,89 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
41.624,69 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
1.341.782,43 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
488.656,50 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
2.282.445,24 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
4.360.198,08 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
426.332,13 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
469.372,19 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
3.334.398,73 €
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αποστράγγισης: Librilla.

Απαγωγός τάφρος: El 
Paretón de Totana.

Μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων: 
συμπληρωματικά έργα. 
Alhama.
Μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων: 
επέκταση. Santomera.
Μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων: 
συμπληρωματικά έργα. 
Molina de Segura.
Γενικός αγωγός 
αποστράγγισης: Moratalla.
Μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων: 
Fortuna.
Μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων: 
Ceuti.
Μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων: 
Mula.
Προηγμένη επεξεργασία 
λυμάτων: Clasparra.
Γενικός αγωγός 
αποστράγγισης: Mahoya de 
Abanilla.
Γενικός αγωγός 
αποστράγγισης: 
συμπληρωματικά έργα. 
Beniel.
Γενικός αγωγός 
αποστράγγισης: 
συμπληρωματικά έργα. 
Caravaca.

Επιλέξιμη δαπάνη:
3.243.062,41 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
130.347,77 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
893.187,64 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
280.403,29 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
205.546,81 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
623.078,48 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
2.856.677,30 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
2.489.719,18 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
728.517,29 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
1.258.417,26 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
2.005.618,80 €
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Επιλέξιμη δαπάνη:
1.204.820,69 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
1.302.468,70 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
207.018,35 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
151.667,73 €

Επιλέξιμη δαπάνη:
993.610,01 €
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8. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά 0437/2001, 
που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009

Οι πηγές ρύπανσης που προσβάλλουν τον ποταμό Segura στην περιφέρεια της Murcia είναι 
πολλαπλές, κυρίως γεωργικές και αστικές. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του σχεδίου περιβαλλοντικής αποκατάστασης της 
λεκάνης απορροής του ποταμού Segura, η κατάσταση μέχρι σήμερα εξακολουθεί να μην 
είναι ικανοποιητική. Για τον λόγο αυτό, η νομική δράση σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
Συνθήκης ΕΚ συνεχίζεται. 

Αυτή η δράση είναι διττή: 

Πρώτον, η ρύπανση γεωργικής προέλευσης εξετάζεται στο πλαίσιο της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ1

του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

Η Επιτροπή συνεχίζει τις προσπάθειές της για αποκατάσταση και οι συζητήσεις με τις 
ισπανικές αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει 2002/2009 είναι σε εξέλιξη. 
Στόχος είναι η ανάληψη δράσης, εάν παραστεί ανάγκη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτών 
των επαφών και συζητήσεων, καθώς και της εκτίμησης της κατάστασης αναφορικά με την 
παρακολούθηση και τον χαρακτηρισμό των ευπαθών ζωνών. Αυτό αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2009.

Δεύτερον, η κατάσταση αναφορικά με τη ρύπανση αστικής προέλευσης είναι υπό 
παρακολούθηση υπό το πρίσμα της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες που ελήφθησαν 
από τις ισπανικές αρχές, στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει 2002/2013 και 
2004/2031, η Επιτροπή θεωρεί ότι, παρότι αρκετά πολεοδομικά συγκροτήματα στην περιοχή 
της λεκάνης απορροής του ποταμού Segura (περιφέρειες της Μούρθια και του Αλικάντε) 
εξακολουθούν να μην διαθέτουν επαρκή επεξεργασία αστικών λυμάτων, κανένα από αυτά 
δεν ανήκει στην περιφέρεια της Μούρθια. 

Η πλήρης συμμόρφωση με τις δύο προαναφερθείσες οδηγίες είναι υψίστης σημασίας, 
προκειμένου να επιλυθεί το μακροχρόνιο πρόβλημα ρύπανσης στον ποταμό Segura, και η 
Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της έως ότου επιτευχθεί η πλήρης συμμόρφωση.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις εξελίξεις στην 
υπόθεση αυτή.

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

Οι πηγές ρύπανσης που προσβάλλουν τον ποταμό Segura στην περιφέρεια της Murcia είναι 
πολλαπλές, κυρίως γεωργικές και αστικές. Η κατάσταση σήμερα έχει βελτιωθεί και η νομική
δράση που είχε λάβει η Επιτροπή στο πλαίσιο πολλών διαδικασιών επί παραβάσει, βάσει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, έχει διακοπεί. 

                                               
1 ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1-8.
2 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40-52.
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Καταρχάς, η ρύπανση από γεωργικές πηγές εξετάστηκε βάσει της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ  του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση 
γεωργικής προέλευσης. Tα εκκρεμή ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, την
παρακολούθηση και τον καθορισμό ευπαθών ζωνών, έχουν τώρα επιλυθεί. Συνεπώς, η
περιοχή της Mούρθια δεν υπόκειται πλέον σε διαδικασία επί παραβάσει.

Δεύτερον, η κατάσταση αναφορικά με τη ρύπανση αστικής προέλευσης εξετάσθηκε 
λεπτομερώς υπό το πρίσμα της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ  του Συμβουλίου για την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων. Η αξιολόγηση της Επιτροπής καταδεικνύει ότι η επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων στα πολεοδομικά συγκροτήματα στην περιοχή της λεκάνης απορροής του 
ποταμού Segura έχει πλέον συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/EΟΚ. 
Ορισμένα εκκρεμή ζητήματα σχετικά με ακατάλληλη επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε 
κάποιες παράκτιες περιοχής της περιοχής της Μούρθια, που δεν συνδέονται με τον ποταμό 
Segura, εξετάζονται στο πλαίσιο διαδικασιών επί παραβάσει.

Ενόψει των παραπάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα σοβαρά προβλήματα ρύπανσης της λεκάνης 
απορροής του ποταμού Segura έχουν επιλυθεί με την σωστή εφαρμογή τής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ.


