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Αναφορά 0450/2004, των μελών της ΜΚΟ «Plataforma Sabor Livre», πορτογαλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με σχέδιο κατασκευής φράγματος στον ποταμό Sabor

Αναφορά 0864/2006, του Iván Ramírez, πορτογαλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Plataforma Sabor Livre», σχετικά με σχέδιο κατασκευής υδροηλεκτρικού σταθμού 
στην κοιλάδα Sabor στην Πορτογαλία

1. Περίληψη της αναφοράς 0450/2004

Οι αναφέροντες είναι μέλη ενός συνασπισμού ΜΚΟ, ο οποίος συστάθηκε με σκοπό την 
αποτροπή κατασκευής φραγμάτων στον ποταμό Sabor, και θεωρούν ότι η κατασκευή 
φράγματος που σχεδιάζει η πορτογαλική κυβέρνηση θα παραβιάσει αρκετές νομοθετικές 
πράξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών για τα 
άγρια πτηνά και τους φυσικούς οικοτόπους. Η περιοχή που θα πληγεί από την κατασκευή του 
εν λόγω φράγματος εντάσσεται, σύμφωνα με τους αναφέροντες, στο δίκτυο Natura 2000. 
Σύμφωνα με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η κατασκευή του φράγματος θα 
διαρκέσει 5 έως 6 χρόνια και, ως εκ τούτου, δεν θα συμβάλει στην υλοποίηση του στόχου της 
πορτογαλικής κυβέρνησης για μείωση στην κατανάλωση συμβατικής ενέργειας μέχρι το 2010 
στο πλαίσιο των αντίστοιχων στόχων της ΕΕ.

Περίληψη της αναφοράς 0864/2006

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την απόφαση της πορτογαλικής κυβέρνησης να 
κατασκευάσει υδροηλεκτρικό σταθμό στην κοιλάδα Sabor στη βορειοανατολική Πορτογαλία, 
η οποία είναι ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) βάσει των διατάξεων της οδηγίας 79/409/ΕΚ 
του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, καθώς αποτελεί οικότοπο του 
σπιζαετού (hieratus fasciatus), του χρυσαετού (aquila chrisaetus) και του μαυροπελαργού 
(ciconia nigra), περιοχή μοναδική στη νότια Ευρώπη. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό συνιστά 
κατάφωρη παραβίαση τόσο της προαναφερθείσας οδηγίας για τη διατήρηση των άγριων 
πτηνών όσο και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας και για τον λόγο αυτόν ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο να προτρέψει την Επιτροπή να μην παράσχει διαρθρωτική χρηματοδότηση για 
το προαναφερθέν σχέδιο και να διασφαλίσει ότι οι πορτογαλικές αρχές θα διακόψουν τις 
σχετικές εργασίες έως ότου συμμορφωθούν με όλες τις προϋποθέσεις των προαναφερθεισών 
οδηγιών.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0450/2004 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Οκτωβρίου 2004.
Η αναφορά 0864/2006 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Μαρτίου 2007.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής για την αναφορά 0450/2004, που ελήφθη στις 18 
Φεβρουαρίου 2005.

Η αναφορά εφιστά την προσοχή στις συνέπειες που θα έχει η εκτέλεση του έργου του 
φράγματος του ποταμού Sabor όσον αφορά τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και 
αμφισβητεί τη χρησιμότητα του έργου όσον αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
και την τήρηση των στόχων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο θέμα της 
κατανάλωσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στην Πορτογαλία. 

Σύμφωνα με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το έργο θα επιφέρει ζημίες στους 
τόπους κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) «Rios Sabor e Maçãs» και «Morais», που έχουν προταθεί 
στο πλαίσιο του άρθρου 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για 
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας1, και στη 
ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) «Rios Sabore e Maçãs», η οποία έχει οριστεί βάσει του 
άρθρου 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών2. Πράγματι, στους ανωτέρω τόπους κοινοτικής σημασίας 
ευρίσκονται 19 τύποι οικοτόπων και απαντώνται 9 ζωικά είδη και 5 φυτικά είδη κοινοτικής 
σημασίας. Μεταξύ αυτών, τρεις τύποι οικοτόπων και ένα ζωικό είδος, το Canis lupus, έχουν 
χαρακτηρισθεί ως είδη προτεραιότητας. Όσον αφορά την εν λόγω ζώνη ειδικής προστασίας, 
ορίστηκε λόγω της παρουσίας 34 ειδών άγριων πτηνών, μεταξύ των οποίων αρκετά είδη 
αρπακτικών πτηνών, εκ των οποίων πολλά χτίζουν τη φωλιά τους στις όχθες του ποταμού, οι 
οποίες θα κατακλυσθούν συνεπεία της κατασκευής του φράγματος. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, «εάν, παρά τα αρνητικά 
συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα 
σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου 
συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος 
λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της 
συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με 
τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε. Όταν ο τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι τόπος 
όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή/και ένα είδος 
προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία 
ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας 
για το περιβάλλον, ή κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί λόγοι 
                                               
1 ΕΕ L 206 της 22/07/1992, σ. 7-50
2 ΕΕ L 103 της 25/04/1979, σ. 1-18 
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σημαντικού δημοσίου συμφέροντος». Αυτή η διάταξη ισχύει επίσης για τις ζώνες ειδικής 
προστασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της ίδιας οδηγίας.

Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει ότι, αν οι αρνητικές επιπτώσεις στους οικοτόπους 
προτεραιότητας επιβεβαιωθούν, το έργο δεν θα μπορούσε καταρχήν να επιτραπεί παρά μόνον 
αν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ή για λόγους οι οποίοι συνδέονται με την ανθρώπινη 
υγεία και τη δημόσια ασφάλεια ή με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το 
περιβάλλον. Όμως, η χορήγηση αδείας κατασκευής του έργου από τις πορτογαλικές αρχές 
βασίζεται, αφενός, στην αναγκαιότητα πρόληψης των πλημμυρών στους οικισμούς που 
βρίσκονται κατάντη και, αφετέρου, στον στόχο αντικατάστασης των πηγών ενέργειας 
ορυκτής προέλευσης με ανανεώσιμες πηγές με σκοπό τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στο πλαίσιο των κοινοτικών και διεθνών δεσμεύσεων σε θέματα κλιματικής 
πολιτικής. 

Η Επιτροπή είχε λάβει μια καταγγελία που είχε το ίδιο αντικείμενο με την αναφορά-
καταγγελία 2003/4523. Η Επιτροπή προβαίνει τώρα στην ανάλυση όλων των πληροφοριών 
που διαθέτει όσον αφορά την κατάσταση, προκειμένου να λάβει προσεχώς απόφαση σχετικά 
με το θέμα.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για την αναφορά 0450/2004, που 
ελήφθη στις 20 Οκτωβρίου 2005.

Συμπληρώνοντας την προηγούμενη απάντησή της, η Επιτροπή ανακοινώνει ότι οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδίου κατασκευής φράγματος στον ποταμό Sabor 
αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης με τις πορτογαλικές αρχές. Συγκεκριμένα, οι 
πορτογαλικές αρχές κλήθηκαν να δώσουν λεπτομερέστερες διευκρινίσεις όσον αφορά τους 
λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος που, κατά τη γνώμη τους, θα μπορούσαν να 
δικαιολογήσουν την εκτέλεση του έργου βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας1. 

Η Επιτροπή εξέτασε τα στοιχεία που υπέβαλαν οι πορτογαλικές αρχές και ζήτησε να της 
παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να τελεί εν αναμονή των εν λόγω συμπληρωματικών εξηγήσεων, 
προκειμένου να αποφανθεί επί της αναφοράς αριθ. 2003/4523.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 0450/2004 και
0864/2006, που ελήφθη στις 12 Φεβρουαρίου 2008.

Οι αναφέροντες εκφράζουν την αντίθεσή τους στο σχέδιο κατασκευής του φράγματος του
Baixo Sabor ενόψει των επιπτώσεών του για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και ειδών
που απαντώνται στους τόπους κοινοτικής σημασίας «Rios Sabor e Maçãs» και «Morais», που 
έχουν οριστεί δυνάμει του άρθρου 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας2, και στη
                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7–50 

2
ΕΕL 206 της 22.7.1992.
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ζώνη ειδικής προστασίας «Rios Sabor e Maçãs» η οποία έχει οριστεί δυνάμει του άρθρου 4 
της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών1.

Οι αναφέροντες υπέβαλαν επίσης καταγγελία στην Επιτροπή για το ίδιο θέμα –η οποία 
καταχωρίσθηκε με τον αριθμό 2003/4523– σε συνέχεια της οποίας απεστάλη 
προειδοποιητική επιστολή στην πορτογαλική κυβέρνηση στο πλαίσιο της διαδικασίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ και βάσει των προαναφερόμενων οδηγιών. 

Εν συνεχεία, η υπόθεση αυτή αποτέλεσε αντικείμενο πολλών ανταλλαγών πληροφοριών με 
σκοπό να διευκρινιστούν οι πτυχές του σχεδίου για τις οποίες γινόταν λόγος στην 
προειδοποιητική επιστολή. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πορτογαλικές αρχές, αναγνώρισαν μεν τις αρνητικές συνέπειες του 
σχεδίου όσον αφορά τη διατήρηση των εν λόγω τοποθεσιών, αλλά επέμειναν παρά ταύτα
στην απουσία εναλλακτικής λύσης όσον αφορά τους στόχους του σχεδίου, δηλαδή κυρίως τη 
δημιουργία ενός στρατηγικού υδροηλεκτρικού έργου που είναι απαραίτητο για την 
εκπλήρωση του στόχου της αύξησης του ποσοστού αιολικής ενέργειας –που υπόκειται σε 
φυσικές διακυμάνσεις οι οποίες είναι δύσκολο να προβλεφθούν– και, γενικότερα, για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Πορτογαλία. 

Η Επιτροπή δεν μπορεί να αγνοήσει την πρωταρχική σημασία της αύξησης της παραγωγής
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, η Επιτροπή
πρέπει επίσης να μεριμνήσει για την τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 6 της οδηγίας για 
τους οικοτόπους, καθώς και για την κατάλληλη αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων του 
σχεδίου του Baixo Sabor κατά τρόπον ώστε να μην διακυβευθεί η συνολική συνοχή του 
δικτύου Natura 2000. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή ενημερώνει το Κοινοβούλιο ότι δεν θα 
ληφθεί καμία απόφαση επί της υπόθεσης αυτής προτού αξιολογηθεί η δέσμη 
αντισταθμιστικών μέτρων που πρότειναν οι πορτογαλικές αρχές. 

Η Επιτροπή θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο για την απόφασή της στην εν λόγω υπόθεση.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 0450/2004 και 
0864/2006, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως, οι αναφορές έχουν το ίδιο θέμα με τον φάκελο 
καταγγελίας 2003/4523. Η Επιτροπή ενημερώνει το Κοινοβούλιο ότι προέβη, στο πλαίσιο της 
διακριτικής εξουσίας της, στην αρχειοθέτηση της ανωτέρω καταγγελίας στη συνεδρίασή της 
στις 27 Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τις παραβάσεις.

Η απόφαση για αρχειοθέτηση ελήφθη ύστερα από εμπεριστατωμένες ανταλλαγές 
πληροφοριών με τις πορτογαλικές αρχές και με βάση τους λόγους που αναφέρονται 
κατωτέρω, οι οποίοι ανακοινώθηκαν σε εύθετο χρόνο στους καταγγέλλοντες:

Το σχέδιο έχει αποτελέσει το αντικείμενο δύο εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
έλαβαν συγκεκριμένα υπόψη τις επιπτώσεις του στον τόπο κοινοτικής σημασίας και στη ζώνη 

                                                                                                                                                  
1 ΕΕ L 103 της 25.4.1979.
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ειδικής προστασίας «Rios Sabor e Maçãs». Η δεύτερη εκτίμηση συνέκρινε δύο εναλλακτικές 
τοποθεσίες: τη Baixo Sabor και την Alto Côa και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τελευταία 
δεν μπορούσε να επιλεγεί. Ακόμη και αν το σχέδιο Alto Côa είχε μικρότερο αντίκτυπο στις 
τοποθεσίες από ό,τι το σχέδιο Baixo Sabor, οι επιπτώσεις ήταν εξίσου σημαντικές. Εξάλλου,
η Alto Côa δεν επέτρεπε την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων όσον αφορά τη μείωση της 
ενεργειακής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, την ύπαρξη ενός αξιόπιστου και διαρκούς 
ενεργειακού αποθέματος ώστε να προωθηθεί η αύξηση της αιολικής ενέργειας και η μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τέλος, το σχέδιο Alto Côa θα συνεπαγόταν κόστος 
κατά 70% υψηλότερο από ό,τι το σχέδιο Baixo Sabor και δεν θα μπορούσε να καταστεί
λειτουργικό παρά μόνο 5 χρόνια αργότερα από αυτό. 

Σύμφωνα άλλωστε με τις πορτογαλικές αρχές, τα άλλα φράγματα που περιλαμβάνονται στο 
εθνικό πρόγραμμα φραγμάτων, και συγκεκριμένα στην κοιλάδα του Douro, παρουσίαζαν 
επίπεδο απόδοσης, από πλευράς ικανότητας κατακράτησης υδάτων, αποδοτικότητας των 
στροβίλων και ταχύτητας ανταπόκρισης σαφώς κατώτερο από το φράγμα Baixo Sabor ενόψει
της υλοποίησης των επιδιωκόμενων στόχων, ιδίως εκείνου που αφορά την αύξηση του 
ποσοστού της αιολικής ενέργειας. Πράγματι, τα φράγματα του εθνικού προγράμματος έπρεπε 
να θεωρηθούν ως απαραίτητο συμπλήρωμα και όχι ως εναλλακτική λύση στο φράγμα του
Baixo Sabor, έχοντας υπόψη τους εξαιρετικά φιλόδοξους ενεργειακούς στόχους που είχε 
θέσει η πορτογαλική κυβέρνηση και που αποτελούσαν την ολοκλήρωση ενός ποσοστού 45% 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2010, επομένως υψηλότερου από το 39% που είχε ορίσει η 
Επιτροπή. 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 
και 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, η Επιτροπή ασχολήθηκε επίσης με 
τον καθορισμό των μέτρων μετριασμού και αντιστάθμισης που απαιτούνται για να 
διασφαλιστεί η προστασία των τόπων που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 και πλήττονται 
από το σχέδιο.

Σε συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε η Επιτροπή, οι πορτογαλικές αρχές 
προέβησαν σε πολυάριθμες τροποποιήσεις της δέσμης μέτρων που προβλέπονταν αρχικά από 
την τελική δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η τελική έκθεση της εκ των υστέρων 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (RECAPE) έχει προβλέψει ένα πρόγραμμα μέτρων 
αντιστάθμισης, σχέδια εποπτείας και διαχείρισης που περιλαμβάνουν, συγκεκριμένα, μέτρα 
που αποσκοπούν στην αξιοποίηση και την ανάκτηση των οικοτόπων των παραπόταμων του 
ποταμού Sabor, την αξιοποίηση των διαδρόμων των βραχόβιων αλεκτόρων, την αξιοποίηση 
και την προστασία των οικοτόπων προτεραιότητας, τη δημιουργία νέων καταφυγίων για τις 
νυχτερίδες, την εγκατάσταση προγραμμάτων για την προστασία της ενυδρίδας και του 
τυφλοπόντικα, και προγράμματα προστασίας και αξιοποίησης του ιβηρικού λύκου και της 
βραχόβιας ορνιθοπανίδας. Σύμφωνα με την τελική έκθεση της εκ των υστέρων εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (RECAPE), η δέσμη μέτρων πρέπει να συμπληρωθεί με 
πρόσθετα μέτρα που πρέπει να οριστούν εντός προθεσμίας 18 μηνών. Οι πορτογαλικές αρχές 
δεσμεύθηκαν να εξασφαλίσουν την κατάλληλη χρηματοδότηση και να ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων και μέτρων. 

Έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι πορτογαλικές αρχές και το γεγονός ότι το 
σχέδιο του φράγματος του Baixo Sabor αποτελεί σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής της 
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πορτογαλικής κυβέρνησης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Επιτροπή έκρινε 
ότι δεν ήταν σκόπιμο να διατηρήσει ανοικτό τον φάκελο της καταγγελίας. Ωστόσο δεν θα 
παραλείψει να παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράμματος μέτρων μετριασμού και 
αντιστάθμισης που θέσπισαν οι πορτογαλικές αρχές για το σχέδιο.


