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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0938/2012, της Matilde Font Ten, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Coordinadora Antitransvasaments», σχετικά με το 
προτεινόμενο υδρολογικό σχέδιο για τη λεκάνη απορροής του ποταμού Ebro, 
που θα έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση αρκετών περιβαλλοντικών 
οδηγιών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι το προτεινόμενο υδρολογικό σχέδιο για τη λεκάνη απορροής 
του ποταμού Ebro, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 12 Μαΐου 2012 και για 
διάστημα έξι μηνών παραβιάζει αρκετές ευρωπαϊκές οδηγίες. Ειδικότερα, οι αναφέροντες 
ισχυρίζονται ότι το προτεινόμενο σχέδιο αντιβαίνει στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 
2000/60/ΕΚ), την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και την οδηγία 
2005/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη. Επιπλέον, σύμφωνα με τους αναφέροντες, το 
προτεινόμενο σχέδιο, εάν εγκριθεί, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον της λεκάνης 
απορροής του ποταμού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα1, τα κράτη μέλη θα έπρεπε να είχαν εγκρίνει 
και διαβιβάσει στην Επιτροπή τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών για κάθε 
                                               
1 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, σελ. 1-73). οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2009/31/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114).
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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 Ebro). 

Η Επιτροπή έχει επίγνωση της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιο διαχείρισης 
λεκάνης απορροής του ποταμού Ebro.  Η Επιτροπή έχει δηλώσει επανειλημμένα τη σημασία 
της δημιουργίας μιας οικολογικής ροής, που να εξασφαλίζει την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα1 (βλέπε, π.χ., απάντηση στη 
γραπτή ερώτηση E-5592/09).

Όσον αφορά τις πιθανές παραβιάσεις σχετικά με το σχέδιο Υδρολογικό Σχέδιο για τη λεκάνη 
του ποταμού Ebro, μόνο μετά την έγκριση και την υποβολή του Σχεδίου Διαχείρισης 
Λεκάνης Απορροής Ποταμού για το λεκανοπέδιο, θα είναι σε θέση η Επιτροπή να αναλύσει 
τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα και τις διατάξεις της 
οδηγίας για τους οικοτόπους2 και, εάν είναι απαραίτητο, να αναλάβει 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 Ebro.

                                               
1Ibid.
2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7)


