
CM\929954EL.doc PE506.277v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

27.2.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0834/2012, του Miguel Ángel Sánchez Pérez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche», σχετικά με 
την καταστροφική για το περιβάλλον διαχείριση της λεκάνης του ποταμού Τάγου.

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος ενεργεί ως πρόεδρος του κινήματος «Plataforma en Defensa de los ríos 
Tajo y Alberche» καταγγέλλει την κακή διατήρηση και την καταστροφική για το περιβάλλον 
διαχείριση της λεκάνης του ποταμού Τάγου, ιδίως στις περιοχές μεταξύ της δεξαμενής 
Bolarque και της κοινότητας Talavera de la Reina. Οι αναφέροντες επισημαίνουν ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει κατά των ισπανικών αρχών και 
τελικά προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η Ισπανία αδυνατεί να 
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την εφαρμογή υδρολογικών σχεδίων. Οι 
αναφέροντες καταγγέλλουν το γεγονός ότι το υδρολογικό σχέδιο για τον ποταμό Τάγο δεν 
έχει τεθεί ακόμα στη διάθεση του κοινού. Ενώ αναρτήθηκε αρχικά στον ιστότοπο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, μία μέρα αργότερα αποσύρθηκε. Οι αναφέροντες επισημαίνουν 
τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τη λεκάνη τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και 
κάνουν λόγο για παραβιάσεις αρκετών περιβαλλοντικών οδηγιών της ΕΕ, όπως η οδηγία-
πλαίσιο για τα ύδατα, η οδηγία για τα άγρια πτηνά, η οδηγία για τους οικοτόπους καθώς και η 
οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι, 
επιπλέον, θίγονται αρκετές περιοχές του δικτύου Natura 2000.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.



PE506.277v01-00 2/3 CM\929954EL.doc

EL

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, τα κράτη μέλη θα έπρεπε να είχαν εγκρίνει και 
διαβιβάσει στην Επιτροπή τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών για κάθε 
περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού έως τις 22  Δεκεμβρίου 2009.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε, στην πρόσφατη απόφασή του της 4ης

Οκτωβρίου 2012 (Υπόθεση C-403/11 Επιτροπή κατά Ισπανίας) ότι η Ισπανία παρέλειψε να 
εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή – εξαιρουμένου του σχεδίου διαχείρισης που αφορά την 
περιοχή της λεκάνης απορροής ποταμού της Καταλονίας). .

Η Επιτροπή ζήτησε από τις ισπανικές αρχές να υποβάλουν τα μέτρα που έλαβαν για να 
συμμορφωθούν προς τους όρους της προαναφερθείσας απόφασης, και πιο συγκεκριμένα την 
έγκριση των εκκρεμούντων σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών 
(συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής του Τάγου). 

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς σχετικά με άλλες παραβιάσεις της οδηγίας πλαίσιο για τα 
ύδατα στη λεκάνη του ποταμού Τάγου, η Επιτροπή δεν θα μπορέσει να αναλύσει τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας αυτής παρά μόνο μετά από την υποβολή της 
έκθεσης για το σχέδιο διαχείρισης αυτής της λεκάνης απορροής και, εν ανάγκη, να προβεί 
στην ανάληψη δράσης.

Όσον αφορά τις ενδεχόμενες παραβιάσεις των οδηγιών για τα πτηνά και για τους οικοτόπους, 
η Επιτροπή επισημαίνει ότι διάφορες περιοχές του δικτύου Natura 2000 βρίσκονται στο 
τμήμα του ποταμού Τάγου στο οποίο παραπέμπει ο αναφέρων, μεταξύ άλλων, ειδικότερα, οι 
περιοχές ES0000119 "Carrizales y Sotos de Aranjuez", ES0000169 "Río Tajo en Castrejón, 
islas de Malpica de Tajo y Azután", ES0000438 "Carrizales y sotos del Jarama y Tajo", 
ES0000163 "Sierra de Altomira", ES3110006 "Vegas, cuestas y páramos del sureste de 
Madrid" και ES4250014 "Sotos del río Alberche».  

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2 της Οδηγίας για τους οικοτόπους, η Ισπανία είναι 
υποχρεωμένη να θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί η υποβάθμιση των 
φυσικών οικοτόπων και ειδών ευρωπαϊκής σημασίας σ’ αυτές τις περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 . Η Επιτροπή συμφωνεί ότι τα ποτάμια οικοσυστήματα που βρίσκονται στις 
περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων και σε 
αλλοιώσεις των συστημάτων ροής των υδάτων. Εντούτοις, βάσει των πληροφοριών που 
τέθηκαν στη διάθεση της Επιτροπής, δεν είναι σαφές πώς οι περιοχές αυτές υφίστανται 
αρνητικές συνέπειες από το σύστημα διαχείρισης του ποταμού. Βάσει των παρασχεθέντων 
στοιχείων, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι, στο σημερινό στάδιο, δεν υπάρχουν αποδείξεις 
για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι έχουν παραβιαστεί διατάξεις των οδηγιών για τα πτηνά 
και τους οικοτόπους.

Όσον αφορά ενδεχόμενες παραβιάσεις της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, 
η Επιτροπή επαναλαμβάνει τις απόψεις που εξέφρασε στην απάντησή της στην γραπτή ερώτηση 
αριθ. 8857/2011. Η Επιτροπή έχει κινήσει νομική διαδικασία κατά της Ισπανίας για παράλειψη 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις της σχετικά με την κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων από 
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οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό (ι.π.) άνω των 10.000 (συμπεριλαμβανομένης της λεκάνης 
απορροής του Τάγου).

Επιπλέον, ύστερα από την εξέταση των πληροφοριών που παρέσχε η Ισπανία για οικισμούς 
μεταξύ 2000 και 10000 ι.π., η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις ισπανικές 
αρχές στις 21.6.2012, η οποία αναφέρεται και σε οικισμούς στο τμήμα του ποταμού Τάγου στο 
οποίο παραπέμπει ο αναφέρων. Επί του παρόντος, η Επιτροπή εξετάζει την απάντηση στην 
επιστολή αυτή πριν να αποφασίσει για το κατά πόσο χρειάζεται να αναληφθεί συμπληρωματική 
δράση.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την έγκριση και εφαρμογή 
από την Ισπανία των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, 
συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου για τη λεκάνη απορροής του Τάγου, και ειδικότερα 
για να λάβει η Ισπανία τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί προς την απόφαση του 
Δικαστηρίου στην υπόθεση C-403/11 Επιτροπή κατά Ισπανίας.

Όσον αφορά την εφαρμογή των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των οδηγιών αυτών.

Όσον αφορά την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων στο 
τμήμα του ποταμού Τάγου στο οποίο αναφέρεται ο αναφέρων, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις 
νομικές διαδικασίες τις οποίες έχει ήδη κινήσει. 


