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26.10.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0228/2010, του Vicente Fernández Pérez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Coto do Frade», σχετικά με τη 
διευθέτηση της ροής του ποταμού Avia (Orense)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι το (μήκους περίπου 21 χιλιομέτρων) τμήμα του ποταμού Avia, 
από τον ταμιευτήρα Albarellos έως τη συμβολή του με τον ποταμό Miño, του οποίου 
αποτελεί τον μεγαλύτερο παραπόταμο, πλήττεται σοβαρότατα από την κατασκευή του εν 
λόγω ταμιευτήρα, ο οποίος, σύμφωνα με τον αναφέροντα, υπονομεύει τη βιωσιμότητα του 
ποτάμιου οικοσυστήματος. Υποστηρίζει ότι δεν διατηρείται οικολογικά βιώσιμη ροή και ότι 
δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για τη διασφάλιση βατών διόδων για τα μεταναστευτικά είδη 
ιχθύων. Ως εκ τούτου, απευθύνει έκκληση για την ακύρωση των αδειών λειτουργίας του 
υδροταμιευτήρα που έχει στην κατοχή της η εταιρεία «Gas Natural - Unión Fenosa» και τη 
συνακόλουθη κατεδάφισή του, ισχυριζόμενος ότι έχουν παραβιαστεί οι διατάξεις των 
οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2000/60/ΕΚ. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους1, η Επιτροπή υπενθυμίζει την 
υποχρέωση των κρατών μελών να θεσπίσουν ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας των 

                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.07.1992.
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ζωικών και των φυτικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος που αναφέρονται στο παράρτημα 
IV σε όλα τα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στα άρθρα 12 και 13. Το άρθρο 12 απαγορεύει κάθε 
μορφή σύλληψης ή θανάτωσης και παρενόχλησης, εκ προθέσεως, δειγμάτων αυτών των 
ειδών (που απαριθμούνται στο παράρτημα IV) λαμβανομένων στη φύση, ιδίως κατά την 
περίοδο αναπαραγωγής, την περίοδο κατά την οποία τα νεογνά εξαρτώνται από τη μητέρα, τη 
χειμερία νάρκη και τη μετανάστευση. Απαγορεύεται επίσης η εκ προθέσεως καταστροφή ή η 
συλλογή των αυγών στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και η βλάβη ή καταστροφή των τόπων 
αναπαραγωγής ή των τόπων ανάπαυσης.

Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εκδίδουν τις 
απαιτούμενες διατάξεις ώστε να θεσπισθεί ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας των φυτικών 
ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα IV που να απαγορεύει την εκ προθέσεως αποκομιδή, 
καθώς και τη συλλογή, κοπή, εκρίζωση ή καταστροφή δειγμάτων των εν λόγω ειδών, στην 
περιοχή φυσικής κατανομής τους. Το άρθρο 13 απαγορεύει εξίσου την κατοχή, μεταφορά, 
εμπορία ή ανταλλαγή και προσφορά για εμπορικούς σκοπούς δειγμάτων των ειδών που 
απαριθμούνται στο παράρτημα IV, τα οποία έχουν συλλεγεί από το φυσικό περιβάλλον, εκτός 
εκείνων που έχουν συλλεγεί νομίμως πριν αρχίσει να παράγει αποτελέσματα η οδηγία για 
τους οικοτόπους.

Οι υποχρεώσεις αυστηρής προστασίας βάσει των άρθρων 12 και 13 πρέπει να ερμηνευθούν 
υπό τους όρους του γενικού σκοπού της εν λόγω οδηγίας που περιγράφεται στο άρθρο 2, στον 
οποίο και συμβάλλουν. Η έναρξη οιασδήποτε έρευνας προϋποθέτει την προσκόμιση σαφών 
αποδείξεων περί ενδεχόμενης παραβίασης των ανωτέρω διατάξεων.

Όσον αφορά τα είδη πτηνών που απαριθμούνται στην αναφορά και συμπεριλαμβάνονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2009/147/ΕΚ1, η Επιτροπή υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 4, 
παράγραφος 4, της προαναφερθείσας οδηγίας, η οποία ορίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
προσπαθήσουν να αποφύγουν τη ρύπανση ή τη φθορά των οικοτόπων και έξω από τις ζώνες 
προστασίας. 

Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα2 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να επιτύχουν καλή κατάσταση 
όλων των υδατικών συστημάτων, κατά κανόνα, έως το 2015.  Πρέπει εν προκειμένω να 
επιτύχουν καλή οικολογική κατάσταση και καλή χημική κατάσταση. Στο παράρτημα V της 
οδηγίας επισημαίνονται τα ποιοτικά στοιχεία για την ταξινόμηση της οικολογικής 
κατάστασης. Σε αυτά περιλαμβάνονται βιολογικά στοιχεία, αλλά και στοιχεία που 
υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία, όπως η συνέχεια του ποταμού και το υδρολογικό 
καθεστώς. 

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 

                                               
1 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), η οποία κωδικοποιεί την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103 της 25.4.1979).
2 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ.1
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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 
καθορίσουν τον ειδικό στόχο του υδατικού συστήματος και να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη του στόχου.

Ο καθορισμός ελάχιστων οικολογικών ροών σε ποταμούς που ρυθμίζονται από φράγματα 
θεωρείται πολύ σημαντικός για την εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα. Εάν δεν 
διασφαλισθεί ελάχιστη οικολογική ροή, δεν είναι δυνατή η επίτευξη του στόχου της οδηγίας-
πλαίσιο για τα ύδατα όσον αφορά την καλή οικολογική κατάσταση των κατάντη 
επιφανειακών υδάτων των φραγμάτων. Η ελάχιστη ροή πρέπει να συνδέεται με τον στόχο της 
επίτευξης καλής οικολογικής κατάστασης και, ως εκ τούτου, πρέπει να διαμορφώνεται κατά 
περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των φυσικών, υδρολογικών και οικολογικών 
χαρακτηριστικών των αντίστοιχων υδατικών συστημάτων. 

Στην Ισπανία δεν έχουν εγκριθεί ακόμα τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού 
της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα. Στις 3 Ιουνίου 20101, η Επιτροπή προσέφυγε κατά της 
Ισπανίας για τη μη υποβολή των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα 
με το άρθρο 15, παράγραφος 3, της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα. Μόνον αφότου λάβει η 
Επιτροπή τα ισπανικά σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού θα είναι σε θέση να 
ελέγξει διεξοδικά το περιεχόμενό τους. Σχετικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση που 
επισημαίνει ο αναφέρων, η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές. 

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή αδυνατεί να στοιχειοθετήσει παραβίαση της 
οδηγίας για τους οικοτόπους. Όσον αφορά ενδεχόμενη παραβίαση της οδηγίας-πλαίσιο για τα 
ύδατα, η Επιτροπή θα ζητήσει διευκρινίσεις από τις ισπανικές αρχές αφού προς το παρόν 
αδυνατεί να κρίνει εάν πληρούνται ή όχι οι συναφείς απαιτήσεις της οδηγίας-πλαίσιο για τα 
ύδατα.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011.

Η Επιτροπή θα ήθελε να παραπέμψει στην τελευταία ανακοίνωσή της σχετικά με την 
παρούσα αναφορά, στην οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αδυνατούσε να στοιχειοθετήσει 
παραβίαση της οδηγίας για τους οικοτόπους. Όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
δυνάμει της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα2, η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις 
ισπανικές αρχές.

Στην απάντησή τους, οι ισπανικές αρχές δηλώνουν ότι το προσχέδιο διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού για την περιοχή λεκάνης απορροής Miño-Sil, όπου βρίσκεται ο ποταμός 
Avia, προσδιορίζει το υδατικό σύστημα στα κατάντη του φράγματος Albarellos ως ιδιαιτέρως 
τροποποιημένο υδατικό σύστημα, λόγω του γεγονότος ότι η λειτουργία του υδροηλεκτρικού 
σταθμού του Albarellos έχει μειώσει δραματικά τη ροή του. Ο σταθμός αντλεί νερό από τον 
                                               
1 Βλ. επίσης το δελτίο Τύπου IP/10/685 της 3.6.2010.
2 Οδηγία 2000/60/ΕK, ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
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ταμιευτήρα, το οποίο απορρίπτει εκ νέου στον ποταμό, σε απόσταση 3,5 χιλιομέτρων, στα 
κατάντη ύδατα του φράγματος, με αποτέλεσμα να πλήττεται δριμύτατα το συγκεκριμένο 
τμήμα του ποταμού.

Η αρμόδια για τη λεκάνη απορροής αρχή («Confederación Hidrográfica del Norte», νυν 
«Confederación Hidrográfica del Miño-Sil») προέβη το 2005 σε τροποποίηση της σύμβασης 
παραχώρησης του υδροηλεκτρικού σταθμού προκειμένου να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη την 
κατασκευή διόδων για τα ψάρια με κατάλληλη οικολογική ροή, με στόχο να διασφαλιστεί η 
δυνατότητα μετανάστευσης των ψαριών. Ο ιδιοκτήτης προσέφυγε κατά της σχετικής 
διοικητικής απόφασης ενώπιον της ισπανικής δικαιοσύνης. Στις 16 Απριλίου 2009, το 
ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας επικύρωσε τη νομιμότητα της απόφασης που εξέδωσε η 
αρμόδια για τη λεκάνη απορροής αρχή, η οποία απαίτησε στη συνέχεια από τον ιδιοκτήτη να 
υποβάλει σχέδιο για τις εν λόγω διόδους ψαριών και την οικολογική ροή. 

Οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν στην απάντησή τους ότι το φράγμα Albarellos έχει ύψος 90 
μέτρα, κατασκευάστηκε το 1971 και χρησιμοποιείται για την παραγωγή υδροηλεκτρικής 
ενέργειας. Η ενδεχόμενη κατεδάφιση του φράγματος θα συνεπαγόταν υψηλό κόστος, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά την κατεδάφιση των υποδομών, τις δαπάνες αποζημίωσης για τον 
ιδιοκτήτη και την απώλεια παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που συμβάλλει στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι ισπανικές αρχές ισχυρίζονται ότι είναι αδύνατον 
να εξευρεθεί καλύτερη εναλλακτική λύση για την παραγωγή ενέργειας και, ως εκ τούτου, το 
φράγμα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, παράγραφος 3, της οδηγίας-πλαίσιο για τα 
ύδατα ως προς τον χαρακτηρισμό του ως ιδιαιτέρως τροποποιημένου υδατικού συστήματος.

Εν τω μεταξύ, το προσχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για την περιοχή λεκάνης 
απορροής Miño-Sil δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την περίοδο μεταξύ 
της 15ης Δεκεμβρίου 2010 και της 15ης Ιουνίου 2011. Το προσχέδιο προβλέπει ελάχιστες 
οικολογικές ροές για πολλά υδατικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του ποταμού Avia 
που βρίσκεται κάτω από το φράγμα Albarellos. Σύμφωνα με το προσχέδιο, αναμένεται να 
επιτευχθεί έως το 2015 καλό οικολογικό δυναμικό για τα υδατικά συστήματα κάτω από το 
φράγμα Albarellos.

Λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που παρείχαν οι ισπανικές αρχές, η Επιτροπή 
εκτιμά ότι θα διενεργηθεί αναλυτικότερη αξιολόγηση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού μετά την έγκριση και διαβίβαση των ισπανικών σχεδίων στην Επιτροπή. 
Όπως επισημαίνεται στην προηγούμενη ανακοίνωση, τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού δυνάμει της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα δεν έχουν εγκριθεί ακόμα στην 
Ισπανία, παρά τη λήξη της προθεσμίας τον Δεκέμβριο του 2009. Δεύτερη όχληση απεστάλη 
στην Ισπανία στις 27 Ιανουαρίου 20111. 
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση ενώπιον του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 20112.

Συμπέρασμα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή αδυνατεί να στοιχειοθετήσει στο παρόν 

                                               
1 Βλ. Το δελτίο Τύπου IP/11/91 της 27.1.2011.
2 Βλ. το δελτίο Τύπου IP/11/729 της 16.6.2011.
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στάδιο παραβίαση της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα. 


