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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0338/2010 , του T.F.T, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
"Plataforma por la defensa de los valles verdes", σχετικά με τη συλλογή 
υδάτων και τη διάνοιξη γεωτρήσεων στο φυσικό πάρκο Sierra de Cazorla, 
Segura y las Villas, Jaén 

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν τις διανοίξεις γεωτρήσεων που επηρεάζουν αρνητικά τους 
υδροφόρους ορίζοντες στο φυσικό πάρκο της Sierra de Cazorla. Οι εν λόγω γεωτρήσεις στους 
υδροφόρους ορίζοντες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός σχεδίου άρδευσης μεγάλης 
εμβέλειας ιδιωτικής πρωτοβουλίας και με κερδοσκοπικό σκοπό για την άρδευση 654 
εκταρίων ελαιώνων: σχέδιο της κοινότητας Regantes Beas del Segura. Οι γεωτρήσεις, με 
σκοπό τη συλλογή υδάτων, πραγματοποιούνται εν μέσω του φυσικού πάρκου, το οποίο 
χαρακτηρίσθηκε το 1986 από την αυτόνομη κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, ενώ έχει 
χαρακτηρισθεί απόθεμα βιόσφαιρας από την UNESCO. Σύμφωνα με τους αναφέροντες, 
παραβιάζονται διάφορες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις: η οδηγία για τους οικοτόπους 
(καθώς η περιοχή είναι ΤΚΣ ES 0000035 του δικτύου Natura 2000) και η οδηγία 
79/409/ΕΟΚ, καθώς η περιοχή είναι ζώνη ειδικής προστασίας πτηνών, καθώς και πράξεις της 
εθνικής νομοθεσίας: το υδρολογικό σχέδιο του Guadalquivir και το σχέδιο που ρυθμίζει τη 
χρήση και τη διαχείριση του εθνικού πάρκου της Sierra de Cazorla.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Ιουλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Η αναφορά αφορά την έγκριση ενός σχεδίου άρδευσης 654 εκταρίων στην επαρχία Jaén, με 
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άντληση νερού από το φυσικό πάρκο Sierras de Cazorla στη Segura y las Villas. Σύμφωνα με 
τους αναφέροντες, οι επιπτώσεις της συλλογής υδάτων στους υδατικούς πόρους του φυσικού 
πάρκου, που αποτελεί επίσης τοποθεσία του δικτύου Natura 2000, δεν αξιολογήθηκαν 
επαρκώς. Οι επιπτώσεις των άλλων συνοδευτικών εγκαταστάσεων που θα πρέπει να 
κατασκευαστούν εντός των ορίων της τοποθεσίας (εναέρια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας) επίσης δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς. Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι 
παραβιάζονται οι διατάξεις της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας: της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ1 για τους οικοτόπους, της οδηγίας 2009/147/EK2 για τα πτηνά και της οδηγίας 
πλαίσιο 2000/60/ΕΚ3 για τα ύδατα.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η τοποθεσία ES6150009 «Sierras de Cazorla Segura y las Villas» έχει χαρακτηρισθεί τόπος 
κοινοτικής σημασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους και ζώνη 
ειδικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας για τα πτηνά. Η οδηγία για τους 
οικοτόπους απαιτεί (άρθρο 6, παράγραφοι 3 και 4) κάθε σχέδιο το οποίο είναι δυνατόν να 
επηρεάζει αρνητικά τέτοιες τοποθεσίες να εκτιμάται ως προς τις επιπτώσεις του. Βάσει των 
συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων, οι αρμόδιες αρχές συμφωνούν για το εν 
λόγω σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα έχει αρνητική επίδραση στην ακεραιότητα 
του τόπου. Οι διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 4, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους 
οικοτόπους αποτελούν ένα είδος καθεστώτος παρεκκλίσεων, παραθέτοντας τις συνθήκες υπό 
τις οποίες μπορούν ή δεν μπορούν να εγκρίνονται σχέδια με αρνητικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η δήλωση εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του συγκεκριμένου σχεδίου (DIA) δεν καταδεικνύει ότι πραγματοποιήθηκε 
επαρκής εκτίμηση των επιπτώσεών του στην οικολογική αξία που αποτέλεσε το κίνητρο για 
τον χαρακτηρισμό της συγκεκριμένης τοποθεσίας.

Συμπεράσματα

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ισπανικές αρχές προκειμένου να εκτιμήσει 
αν τηρήθηκαν οι διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους και της οδηγίας πλαίσιο για τα 
ύδατα.

4. Aπάντηση της Επιτροπής (REV), που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Η Επιτροπή ζήτησε από τις ισπανικές αρχές λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την
αξιολόγηση της επίπτωσης της συλλογής των υδάτινων πόρων καθώς και σχετικά με την

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
2 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 
Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. ΕΕ L 20/7 της 26.1.2010.
3 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων. ΕΕ L 327 της 22.12.2000.
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επίπτωση των συνοδευτικών εγκαταστάσεων (που θα κατασκευαστούν εντός των ορίων της
εν λόγω τοποθεσίας, όπως μια εναέρια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας).

Η εξέταση της απαντήσεως που ελήφθη από την Ισπανία οδήγησε όμως σε νέες ερωτήσεις
και την ανάγκη για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πόσο η αξιολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε ήταν συμβατή με τις διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ζήτησε περαιτέρω αναλυτικές πληροφορίες από τις ισπανικές 
αρχές.


