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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0547/2011, του Manuel R. Silva, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την εικαζόμενη περιβαλλοντική ζημία στο χωριό Carriço της κοινότητας 
Guia, η οποία βρίσκεται στον δήμο Pombal της Πορτογαλίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι πολλοί παράγοντες ζημιώνουν το περιβάλλον στο χωριό Carriço 
της κοινότητας Guia, η οποία βρίσκεται στον δήμο Pombal της Πορτογαλίας: οι 
εγκαταστάσεις παραγωγής κυτταρίνης Soporcel και CELBI, η αποθήκευση αερίου, η 
εκμετάλλευση άμμου, η καολίνη και τα πτηνοτροφεία και οι υποθαλάσσιες εξορύξεις από τις 
εγκαταστάσεις κυτταρίνης για την αποθήκευση αερίου και την ανθρώπινη κατανάλωση. Οι 
δραστηριότητες αυτές πλήττουν τα υδατορρεύματα της περιφέρειας σε περιοχές όπως η 
Olhos de Água και η Ribeira da Bajouca, καθώς και τη λίμνη Ervedeira και τα φρεάτια του 
χωριού και τις μικρές ερευνητικές γεωτρήσεις. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτή η μέθοδος 
απόκτησης νερού προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημία στο περιβάλλον, καθώς θα ήταν πολύ 
ευκολότερο και λιγότερο περιβαλλοντικά επιζήμιο να αντλείται νερό από δεξαμενές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα ύδατα, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
προστατεύουν τα υπόγεια ύδατα από τη χημική ρύπανση, να διατηρούν την ποσοτική τους 
κατάσταση ενάντια στην υπεράντληση, να επιτύχουν ικανοποιητική κατάσταση μέχρι το 
2015 και στο μεταξύ να αποφύγουν την υποβάθμιση.
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Όσον αφορά την υπεράντληση, υπάρχουν σχετικές διατάξεις στο παράρτημα V (παράγραφος 
2.12) της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (στο εξής ΟΠΥ)1 η οποία έχει ως εξής: 

«Η στάθμη τωv υπογείωv υδάτωv στo υπόγειo υδατικό σύστημα εξασφαλίζει ότι ο 
μακρoπρόθεσμoς μέσoς ετήσιoς ρυθμός υδροληψίας δεν υπερβαίνει τον διαθέσιμo πόρo 
υπογείωv υδάτωv. Κατά συvέπεια, η στάθμη τωv υπογείωv υδάτωv δεv υπόκειται σε 
αvθρωπoγεvείς μεταβoλές πoυ θα oδηγoύσαv σε: αδυναμία επίτευξης τωv περιβαλλovτικώv 
στόχωv πoυ έχουν καθοριστεί για τα συvδεδεμέvα επιφαvειακά ύδατα δυνάμει του άρθρoυ 4 
(ή) σημαvτική πτώση της κατάστασης τωv υδάτωv αυτώv (ή) σοβαρή βλάβη τωv χερσαίωv 
oικoσυστημάτωv που εξαρτώvται άμεσα από τo σύστημα υπoγείωv υδάτωv».

Τα εργαλεία για την επίτευξη των άνωθι στόχων είναι τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού, τα οποία έπρεπε να έχουν εγκριθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009 
(άρθρο 13 της ΟΠΥ). Τα προγράμματα παρακολούθησης και τα προγράμματα μέτρων 
αναμένεται ότι ήδη εφαρμόζονται σε κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού με την ευθύνη 
των σχετικών κρατών μελών. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα παρακολούθησης έπρεπε να 
λειτουργούν από τα τέλη του 2006, ενώ τα προγράμματα μέτρων, μετά τη θέσπισή τους έως 
τον Δεκέμβριο 2009, πρέπει να έχουν τεθεί σε λειτουργία το αργότερο μέχρι τα τέλη του 
2012.

Εν τω μεταξύ, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την αρχή της μη 
υποβάθμισης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της ΟΠΥ. Οποιαδήποτε εξαίρεση από 
την αρχή μη υποβάθμισης λόγω νέων τροποποιήσεων πρέπει να δικαιολογείται από 
επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος και να ανταποκρίνεται σε όλες τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 7 της ΟΠΥ.

Η προθεσμία για την έγκριση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού (στο εξής 
ΣΔΛΑΠ) ήταν η 22α Δεκεμβρίου 2009. Δεδομένου ότι η Πορτογαλία δεν είχε θεσπίσει μέχρι 
την εν λόγω ημερομηνία τα ΣΔΛΑΠ που την αφορούν, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί 
παραβάσει και το 2011 αποφάσισε τελικά να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ξεκίνησαν εν τέλει οι δημόσιες διαβουλεύσεις 
(όπως απαιτείται από τον ΟΠΥ) πάνω στα προκαταρκτικά ΣΔΛΑΠ και ο αναφέρων μπορεί 
να αδράξει αυτήν την ευκαιρία για να εκφράσει τις ανησυχίες του σχετικά με το 
συγκεκριμένο υδατικό σύστημα της αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες για τις εν εξελίξει
δημόσιες διαβουλεύσεις είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/portugal_en.htm

Συμπέρασμα

Όπως αναφέρεται παραπάνω, η Επιτροπή διεξάγει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να 
διασφαλίσει ότι η Πορτογαλία θα θεσπίσει και θα εφαρμόσει τα ΣΔΛΑΠ που την αφορούν. 
Επί του παρόντος, η Επιτροπή αξιολογεί τα ΣΔΛΑΠ που έχουν αναφερθεί από τα κράτη 
μέλη. Θα αξιολογήσει τα πορτογαλικά σχέδια αμέσως μετά την έγκριση και την αναφορά 
τους στην Επιτροπή.
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