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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0922/2010 του Manuel Antonio Cao Prado, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της συντεχνίας αλιέων («Confraria de Pescadores») της La 
Coruña (Ισπανία), η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές ενώσεων, σχετικά
με τη ρύπανση των εκβολών του ποταμού Burgo (επαρχία La Coruña)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει την απουσία σχεδίου για τον καθαρισμό των εκβολών του ποταμού
Burgo (επαρχία La Coruña, Ισπανία). Διαμαρτύρεται για την αδιαφορία των αρχών οι οποίες
επιτρέπουν την απόρριψη αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων στον κόλπο τα οποία, σε
πολλές περιπτώσεις, είναι άκρως επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. Θεωρεί ότι
παραβιάζεται η κοινοτική νομοθεσία και ότι οι ενεχόμενες κυβερνητικές αρχές, μεταξύ των
οποίων το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η περιφερειακή κυβέρνηση της Γαλικίας και οι τοπικές
αρχές, δεν εκδηλώνουν κανένα ενδιαφέρον για το εν λόγω ζήτημα. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ θα συμβάλλει στη βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος σε καταστάσεις όπως αυτή που περιγράφει ο αναφέρων.

Η κοινοτική οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα1 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα
                                               
1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
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προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση (δηλαδή, 
απουσία ρύπανσης) σε όλα τα υδατικά συστήματα (συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων
υδάτων) έως το 2015. Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα θέτει σε εφαρμογή μια διαδικασία που 
οδηγεί στον προσδιορισμό των βασικών περιβαλλοντικών πιέσεων που επηρεάζουν 
συγκεκριμένα υδατικά συστήματα, στον καθορισμό των στόχων που αφορούν τα 
περιβαλλοντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την καλή κατάσταση και, τέλος, στην ανάπτυξη 
και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση των πιέσεων αυτών.

Ένα από τα σημαντικά ορόσημα κατά την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα είναι η 
έγκριση των αποκαλούμενων σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, τα οποία 
πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στόχους και μέτρα για την αντιμετώπιση της 
ρύπανσης των υδάτων και των ιζημάτων και των συνεπειών της. Η Επιτροπή έχει κινηθεί 
νομικά κατά της Ισπανίας για το γεγονός ότι η χώρα αυτή δεν έχει εγκρίνει, μεταξύ άλλων, το 
σχέδιο διαχείρισης των παράκτιων υδάτων στην περιοχή της αναφοράς.

Η επίτευξη αυτής της καλής κατάστασης θα είναι εφικτή μόνο εάν εφαρμοστούν και άλλες 
σημαντικές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο όσον αφορά την 
οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Όπως επισημαίνει ο αναφέρων, το 
σύστημα επεξεργασίας των λυμάτων που δημιουργούνται από τον οικισμό La Coruña δεν 
λειτουργεί ακόμη πλήρως.

Η οδηγία 2006/113/ΕΚ1 για την ποιότητα των υδάτων για οστρακοειδή (άρθρο 5) υποχρεώνει 
τα κράτη μέλη να καταρτίζουν ειδικά προγράμματα για τον περιορισμό της ρύπανσης σε 
διάστημα έξι ετών μετά τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως περιοχής παραγωγής 
οστρακοειδών. Η περιοχή χαρακτηρίστηκε το 1993 (Επίσημη Εφημερίδα της Ισπανίας (BOE) 
αριθ. 312 της 30ής Δεκεμβρίου 1993). Αυτή η οδηγία θα καταργηθεί δεκατρία έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (το 2013).

Αναφορικά με τα ανωτέρω νομικά σημεία, η Επιτροπή επιθυμεί να δηλώσει τα εξής:

- όσον αφορά την οδηγία 91/271/ΕΟΚ σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η 
Επιτροπή άσκησε προσφυγή κατά του Βασιλείου της Ισπανίας ενώπιον του Δικαστηρίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (C-343/10), συμπεριλαμβανομένου του οικισμού La 
Coruña, όπου βρίσκεται ο ποταμός Burgo·

- όσον αφορά την οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα, η Επιτροπή κινήθηκε νομικά (εξέδωσε 
αιτιολογημένη γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ - το τελευταίο βήμα πριν από 
την παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ) κατά της Ισπανίας για μη 
έγκριση, μεταξύ άλλων, του σχεδίου διαχείρισης των παράκτιων υδάτων στην περιοχή 
που επισημαίνεται στην αναφορά·

- όσον αφορά την οδηγία 2006/113/ΕΚ περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για 
οστρακοειδή, μετά από έρευνα της Επιτροπής και τα επακόλουθα διαβήματα προς τις 
ισπανικές αρχές, οι αρμόδιες αρχές υπέβαλαν ειδικό πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της συγκεκριμένης οδηγίας.

                                                                                                                                                  
πολιτικής των υδάτων, ΕΕ L 327 της 22.12.2000.

1 ΕΕ L 376 της 27/12/2006.
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Συμπέρασμα

Η Επιτροπή έχει κινητοποιηθεί σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας αναφοράς.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έχει κινηθεί νομικά, σύμφωνα με το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ, 
αναφορικά με την πλημμελή εφαρμογή των βασικών νομοθετημάτων της ΕΕ που σχετίζονται με
την κατάσταση που περιγράφει ο αναφέρων.


