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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 1134/2018, της Rosa Diez Tagarro, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial», σχετικά με 
εικαζόμενη μη συμμόρφωση της Ισπανίας με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά 
τη διάδοση της εντατικής κτηνοτροφίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός για την λειτουργία μονάδων εντατικής 
κτηνοτροφίας έχει αυξηθεί δραματικά στην Ισπανία κατά τα τελευταία έτη, με ολέθριες 
συνέπειες για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και το περιβάλλον, την υγεία και την 
ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές στις οποίες είναι εγκατεστημένες. Δηλώνει ότι οι ζώνες 
προστασίας μεταξύ τόσο μεμονωμένων κτηνοτροφικών μονάδων όσο και μεταξύ των 
κτηνοτροφικών μονάδων και των αστικών κέντρων είναι σαφώς ανεπαρκείς. Κατά την άποψή 
της, οι διαφορές στη νομοθεσία των επιμέρους κρατών μελών ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 
μονάδων εντατικής κτηνοτροφίας σε χώρες στις οποίες οι κανόνες δεν είναι αυστηροί, όπως 
στην περίπτωση της Ισπανίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαρτίου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Ιουνίου 2020

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ, με εθνικά μέσα για την εφαρμογή της και με άλλες 
εθνικές νομοθετικές διατάξεις. Εάν η Επιτροπή ενημερωθεί για τη μη τήρησης των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ, λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται 
από τις Συνθήκες της ΕΕ για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ σε 
ολόκληρη την Ένωση. Η Επιτροπή επιθυμεί να διατυπώσει τις ακόλουθες παρατηρήσεις όσον 
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αφορά τις προαναφερθείσες νομοθετικές διατάξεις αλλά και άλλες τις οποίες επικαλείται η 
αναφέρουσα: 

Η οδηγία για τη νιτρορύπανση

Όσον αφορά την οδηγία για τη νιτρορύπανση1, στις 8 Νοεμβρίου 2018, η Επιτροπή κίνησε 
διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Ισπανίας με την κατηγορία της ανεπαρκούς προστασίας 
των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Θεωρεί ότι η Ισπανία δεν 
παρακολουθεί επαρκώς την κατάσταση των υδάτων της. Θα πρέπει να προσδιορίσει πρόσθετες 
ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση ζώνες, στις οποίες θα εφαρμοστούν τα μέτρα που 
προβλέπονται από την οδηγία, και θα πρέπει να λάβει πρόσθετα ή ενισχυμένα μέτρα.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα

Όσον αφορά την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ)2, το 2019 η Επιτροπή διενήργησε και στη 
συνέχεια δημοσίευσε3 μια γενική αξιολόγηση των δεύτερων σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης 
απορροής ποταμών σύμφωνα με την ΟΠΥ. Αυτή η γενική αξιολόγηση για την Ισπανία4 
επιβεβαιώνει την ύπαρξη αρκετών πιέσεων στους υδάτινους πόρους, συμπεριλαμβανομένης 
της διάχυτης ρύπανσης από τη γεωργία, και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ισπανικές αρχές 
πρέπει να βελτιώσουν την κατάσταση πολλών υδατικών συστημάτων και να αντιμετωπίσουν 
τις υφιστάμενες πιέσεις. 

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή απηύθυνε ορισμένες συστάσεις στις ισπανικές αρχές: 

- να περιγράψουν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίον τα βασικά και τα 
συμπληρωματικά μέτρα θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ·

- να εντοπίσουν τις πηγές χρηματοδότησης οι οποίες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή 
αυτών των μέτρων προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή 
και την αιτιολόγηση εξαιρέσεων από την προθεσμία για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων. 

Η οδηγία για το πόσιμο νερό

Όσον αφορά την οδηγία 98/83/ΕΚ5 (οδηγία για το πόσιμο νερό), και ενώ η δράση που 
αναλαμβάνεται δυνάμει της οδηγίας για τη νιτρορύπανση θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση 
της παραμετρικής τιμής «νιτρικά ιόντα», σύμφωνα με το άρθρο 8 της εν λόγω οδηγίας, κάθε 
παράλειψη τήρησης της παραμετρικής τιμής θα πρέπει να διερευνάται αμέσως από το κράτος 
μέλος για τον προσδιορισμό της αιτίας και να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα το συντομότερο 
δυνατόν. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που κατέθεσε η Ισπανία, σημειώθηκε υψηλό 
ποσοστό συμμόρφωσης με την οδηγία για το πόσιμο νερό. Περισσότερες πληροφορίες για την 

1 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, ΕΕ L 375, της 31.12.1991, σ. 1–8.
2 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, σ. 1–73.
3 https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
4https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=EN 
5 Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, ΕΕ L 330, της 5.12.1998, σ. 32–54.

https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=EN
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ποιότητα του πόσιμου νερού στην Ισπανία μπορούν να ληφθούν από την εθνική βάση SINAC6.

Η οδηγία για τους οικοτόπους

Όσον αφορά την οδηγία για τους οικότοπους7, τα κράτη μέλη υποχρεούνται δυνάμει του 
άρθρου 4 παράγραφος 4 και του άρθρου 6 παράγραφος 1 της προαναφερθείσας οδηγίας να 
ορίσουν τις περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 και να θεσπίσουν τους στόχους και 
τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία τους. 

Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει (2015/2003) σχετικά με τη συστηματική μη 
συμμόρφωση της Ισπανίας με τις υποχρεώσεις αυτές. 

Όσον αφορά τα σχέδια βιομηχανικής παραγωγής ζωικού κεφαλαίου εντός ή γύρω από περιοχές 
του δικτύου Natura 2000, οι οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά8 δεν αποκλείουν εκ των 
προτέρων τη δυνατότητα ανάπτυξής τους. Ωστόσο, θεσπίζουν μια διαδικασία βήμα προς βήμα 
ώστε τα σχέδια να προχωρήσουν υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 

Το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους ορίζει ότι κάθε σχέδιο που 
ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε τοποθεσία του δικτύου Natura 2000 υπόκειται σε 
κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεών του στην τοποθεσία και εγκρίνεται μόνον αφού 
επιβεβαιωθεί ότι δεν θα βλάψει την ακεραιότητα της τοποθεσίας περί της οποίας πρόκειται και, 
ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη. 

Επιπλέον, το άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας για τους οικοτόπους προβλέπει μεταξύ άλλων 
ότι, εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει 
εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για επιτακτικούς λόγους 
σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής 
φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να 
εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. 

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 3 και 4, η Επιτροπή δεν μπορεί να 
στοιχειοθετήσει παραβίαση των οδηγιών για τους οικοτόπους ή τα πτηνά με βάση τις 
πληροφορίες που παρέχει η αναφέρουσα.

Οδηγία σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων

Η οδηγία για τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων9 ορίζει 
εθνικές δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών για πέντε κύριους ρύπους, μεταξύ των οποίων 
η αμμωνία και τα αιωρούμενα σωματίδια.  Οι εν λόγω δεσμεύσεις μείωσης πρέπει να 
επιτευχθούν από το 2020 (με αυστηρότερες δεσμεύσεις μείωσης από το 2030). Η Επιτροπή θα 
αξιολογήσει τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω διατάξεις και παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις 

6 SINAC - Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo; http://sinac.msc.es/SinacV2/
7 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, της 22.7.1992, σ. 7–50.
8 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, ΕΕ L 20 της 26.01.2010. σ. 7
9 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, 
σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 
2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), 
ΕΕ L 344, της 17.12.2016, σ. 1–31.

http://sinac.msc.es/SinacV2/
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εξελίξεις σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τις απογραφές των εκπομπών τους, τις προβλέψεις 
εκπομπών και τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως απαιτείται 
βάσει της οδηγίας.

Υπάρχει εν εξελίξει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας για συνεχείς υπερβάσεις των 
οριακών τιμών για τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10) σύμφωνα με την οδηγία για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη10. Οι εκπομπές αμμωνίας 
συμβάλλουν στα δευτερογενή αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ) και αποτελούν μία από τις πηγές 
ρύπανσης που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η μείωση των 
συγκεντρώσεων ΑΣ στον ατμοσφαιρικό αέρα.

Οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών

Η Ισπανία έχει μεταφέρει στη νομοθεσία της την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές11 
(ΟΒΕ) μέσω τριών νομικών πράξεων12.

Σύμφωνα με την οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών (ΟΒΕ), οι εγκαταστάσεις εντατικής 
εκτροφής χοίρων με περισσότερες από 2 000 θέσεις (εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής 
πουλερικών ή χοίρων (IRPP)) πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται σε περιβαλλοντική άδεια (άρθρο 4 της ΟΒΕ), βάσει ιδίως των απαιτήσεων που 
καθορίζονται στα άρθρα 11, 14 και 15 της ΟΒΕ. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να 
χρησιμοποιούν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ), να συμμορφώνονται με τις οριακές 
τιμές εκπομπών (ELV) για τους ρύπους στον αέρα και στα ύδατα και να εφαρμόζουν μέτρα για 
την προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτων, όπως ορίζονται στην άδεια ή σε 
γενικούς δεσμευτικούς κανόνες. Όταν η συμμόρφωση με ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος της 
ΕΕ (π.χ. η οδηγία 2008/105/ΕΚ για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων13) απαιτεί αυστηρότερες προϋποθέσεις από εκείνες που είναι εφικτές με 
τη χρήση των ΒΔΤ, συμπεριλαμβάνονται πρόσθετα μέτρα στην άδεια (άρθρο 18 της ΟΒΕ).

Όταν εγκρίνονται συμπεράσματα σχετικά με τις ΒΔΤ για μια δεδομένη βιομηχανική 
δραστηριότητα της ΟΒΕ (άρθρο 13 παράγραφος 5 της ΟΒΕ), οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
επανεξετάζουν τους όρους της άδειας και να διασφαλίζουν ότι οι οικείες υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην ΟΕΒ συμμορφώνονται με την επικαιροποιημένη άδεια 
εντός τεσσάρων ετών (άρθρο 21 παράγραφος 3 της ΟΒΕ). Τα εν λόγω συμπεράσματα 
καθορίζουν μεταξύ άλλων τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ (ΒΔΤ-AEL) και 
τα επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων που συνδέονται με τις ΒΔΤ (ΒΔΤ-AEPL). Δεδομένου 

10 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1.
11 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί 
βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 334, της 17.12.2010, σ. 17–119.
12 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; Real Decreto 
815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la 
Ley 16/2002; Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
13 Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά 
με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την 
τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 
84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 348, της 24.12.2008, σ. 84–97.
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ότι τα συμπεράσματα σχετικά με τις ΒΔΤ χρησιμεύουν ως σημείο αναφοράς για τον καθορισμό 
των όρων αδειοδότησης (άρθρο 14 παράγραφος 3 της ΟΒΕ), αυτό σημαίνει ότι τα ΒΔΤ-AEL 
πρέπει να μετατρέπονται σε οριακές τιμές εκπομπών στις άδειες των σχετικών εγκαταστάσεων 
βάσει της ΟΒΕ (άρθρο 15 παράγραφος 3 της ΟΒΕ) και ότι τα ΒΔΤ-AEL πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη. Οι όροι της αδειοδότησης ενδεχομένως πρέπει επίσης να επανεξετάζονται και, εν 
ανάγκη, να αναθεωρούνται όταν η ρύπανση που προκαλείται από την εγκατάσταση ΟΒΕ είναι 
τέτοια ώστε να απαιτείται αναθεώρηση των υφιστάμενων οριακών τιμών εκπομπών που 
ορίζονται στην άδεια (άρθρο 21 παράγραφος 5 στοιχείο α) της ΟΒΕ) ή όταν είναι αναγκαία η 
συμμόρφωση με νέο ή αναθεωρημένο ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 
18 (άρθρο 21 παράγραφος 5 στοιχείο γ) της ΟΒΕ).

Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις IRPP, η Επιτροπή ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τις 
ΒΔΤ με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/30214. Τα εν λόγω συμπεράσματα καθορίζουν 
επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ για τον έλεγχο της ποσότητας αζώτου και 
φωσφόρου που απεκκρίνεται από χοίρους πάχυνσης, καθώς και διάφορα ΒΔΤ-AEPL όσον 
αφορά, για παράδειγμα, την αποδοτική χρήση νερού και ενέργειας, τις εκπομπές θορύβου και 
οσμών και τη διατροφική διαχείριση. Οι όροι αδειοδότησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
IRPP θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να εφαρμοστούν αναλόγως έως τις 21 Φεβρουαρίου 
2021 το αργότερο. Οι όροι αδειοδότησης για νέες εγκαταστάσεις IRPP πρέπει αυτομάτως να 
συνάδουν με τα συμπεράσματα σχετικά με τις ΒΔΤ. 

Εν προκειμένω, το άρθρο 24 της ΟΒΕ (σε συνδυασμό με το παράρτημα IV) καθορίζει κανόνες 
σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη συμμετοχή του κοινού. Πρέπει να παρέχονται 
εγκαίρως στο ενδιαφερόμενο κοινό και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) ουσιαστικές 
ευκαιρίες για διατύπωση γνώμης και παρατηρήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης ή 
επικαιροποίησης άδειας ΟΒΕ. Εάν ένα μέλος του ενδιαφερόμενου κοινού ή μια ΜΚΟ θεωρεί 
ότι παραβιάζεται το δικαίωμα συμμετοχής που έχει (π.χ. μη διαβούλευση), ή ότι μια δεδομένη 
αδειοδότηση για εγκατάσταση IRRP θα έπρεπε να έχει αναθεωρηθεί βάσει του άρθρου 21 
παράγραφος 5 στοιχείο α) της ΟΒΕ, τότε δικαιούται πρόσβαση σε διαδικασία επανεξέτασης 
ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου οργάνου που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για να αμφισβητήσει την ουσιαστική ή τη διαδικαστική 
νομιμότητα της σχετικής άδειας (άρθρο 25 της ΟΒΕ).

Αντιβιοτικά

Η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα εκτεταμένο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της υγείας των 
πολιτών της. Υπάρχουν στοιχεία ότι η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών σε ζώα αυξάνει τον 
κίνδυνο για την ανάπτυξη αντοχής στα αντιμικροβιακά. Η ΕΕ ήταν μία από τις πρώτες περιοχές 
στον κόσμο που απαγόρευσε το 2006 τη χρήση αντιβιοτικών ως αυξητικών παραγόντων στις 
ζωοτροφές για εκτρεφόμενα ζώα. Πιο πρόσφατα, η ΕΕ ανέλαβε πρόσθετες δράσεις για τη 
μείωση της υπερβολικής και κακής χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών ως κτηνιατρικών 
φαρμάκων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών για τη συνετή 
χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην κτηνιατρική15, και του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης 

14 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/302 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2017, για τη 
θέσπιση των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της 
οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την 
εντατική εκτροφή πουλερικών ή χοίρων, ΕΕ L 43 της 21.2.2017, σ. 231.
15 Ανακοίνωση 2015/C 299/04 της Επιτροπής, Κατευθυντήριες γραμμές για τη συνετή χρήση των 
αντιμικροβιακών ουσιών στην κτηνιατρική.
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στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» κατά της αντοχής στα αντιμικροβιακά16. Τέλος, ο 
νέος κανονισμός (ΕΕ) 2019/6 για τα κτηνιατρικά φάρμακα17 και ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/4 για 
τις φαρμακούχες ζωοτροφές18 θα οδηγήσουν σε αυστηρότερες και περαιτέρω ενέργειες για να 
περιοριστεί ο κίνδυνος της ανάπτυξης της μικροβιακής αντοχής στο σύνολό της, 
συμπεριλαμβανομένης της εντατικής κτηνοτροφίας. Θα αρχίσουν να ισχύουν από τις 28 
Ιανουαρίου 2022.

Καλή διαβίωση των ζώων

Όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, συγκεκριμένα των χοίρων, η Ισπανία εκπόνησε 
σχέδιο δράσης για τη βελτίωση των ελέγχων σχετικά με την πρόληψη του δαγκώματος της 
ουράς και την αποφυγή της κοπής της ουράς. Η τελευταία επικαιροποίηση του ισπανικού 
σχεδίου δράσης δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Γεωργίας. Το σχέδιο δράσης 
περιλαμβάνει προτάσεις για την αντιμετώπιση της παροχής και χρήσης βελτιωμένων υλικών 
εμπλουτισμού για τους χοίρους και τη χρησιμοποίησή τους, καθώς και για τη συνεκτίμηση της 
πυκνότητας του πληθυσμού στην αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου δαγκώματος της 
ουράς και στο πλαίσιο σχεδίων δράσης για την γεωργία σχετικά με τη λήψη μέτρων βελτίωσης. 
Μια πρόσφατη νομοθετική πρόταση της Ισπανίας αποσκοπεί να καταστήσει την αξιολόγηση 
των παραγόντων κινδύνου και των σχεδίων δράσης για την καλή διαβίωση των ζώων (όχι μόνο 
όσον αφορά την κοπή της ουράς) υποχρεωτική απαίτηση για τις χοιροτροφικές μονάδες.

Η Επιτροπή αξιολόγησε τις ισπανικές προτάσεις που περιέχονται σχέδιο δράσης της χώρας και 
έκρινε ότι είναι ικανοποιητικές αλλά θα πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και να 
επιβληθούν. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την καθημερινή εφαρμογή των μέτρων μέσω της 
εθνικής τους νομοθεσίας και του ελέγχου για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σε εθνικό 
επίπεδο. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής και επιβολής της 
νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως μέσω ελέγχων και άλλων δραστηριοτήτων που έχουν αναλάβει η 
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και η Διεύθυνση Ελέγχων και 
Αναλύσεων για να ελέγχουν την αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας 
της ΕΕ από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. 

Η Επιτροπή δεν αποκλείει τη λήψη τυχόν μελλοντικών μέτρων για τη διασφάλιση της 
ικανοποιητικής εφαρμογής των απαιτήσεων που αφορούν τις διατάξεις της οδηγίας 
2008/120/ΕΚ19 του Συμβουλίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ)

Σύμφωνα με τον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ20, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για το 

16 Ανακοίνωση COM (2017) 339 final της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο 
«Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης “Μία υγεία”».
17 Κανονισμός (EE) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για 
τα κτηνιατρικά φάρμακα και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον 
για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 4, της 7.1.2019, σ. 43–167.
18 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
σχετικά με την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών, την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 4, της 7.1.2019, 
σ. 1–23.
19 Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τους στοιχειώδεις κανόνες για την 
προστασία των χοίρων (Κωδικοποιημένη έκδοση), ΕΕ L 47, της 18.2.2009, σ. 5–13.
20 Κανονισμός (EΕ) αριθ. 1305/2013 (ΕΕ L 347, της 20.12.2013, σ. 487–548)
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διάστημα 2014-2020 στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων για τον σταβλισμό των ζώων 
καθώς και τον εξοπλισμό των αγροκτημάτων ώστε να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές 
επιδόσεις και να αμβλυνθεί ο αντίκτυπος της εκτροφής ζώων.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/201321 (σχετικά με την πολλαπλή συμμόρφωση), 
τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ορίσουν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο τα ελάχιστα 
απαιτούμενα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης (ΚΓΠΚ). Τα 
πρότυπα ΚΓΠΚ 1 που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του προαναφερθέντος κανονισμού, 
απαιτούν τη δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων, οι οποίες θα πρέπει να 
γίνονται σεβαστές εντός και εκτός των ευπρόσβλητων στη νιτρορύπανση ζωνών όσον αφορά 
τη χρήση λιπασμάτων κοντά σε υδάτινα ρεύματα.

Επομένως, για την δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων (ΚΓΠΚ 1), η 
Ισπανία έχει ορίσει τις ακόλουθες απαιτήσεις: κατά μήκος των υδάτινων ρευμάτων (ποταμοί, 
λίμνες και λιμνοθάλασσες), ξεκινώντας από τις όχθες ποταμού ή λίμνης/λιμνοθάλασσας, τα 
λιπάσματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε λωρίδες, των οποίων το πλάτος είναι αυτό που 
ορίζεται στον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής ή σε άλλους κανόνες της αυτόνομης 
κοινότητας.

Εντός της επικράτειάς τους, οι αυτόνομες κοινότητες μπορούν να λαμβάνουν υπόψη και άλλα 
υδατορεύματα ή υδάτινες μάζες, ιδίως υγροτόπους, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα γεωργικά, 
κλιματικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
δεν μπορούν να εφαρμόζονται εντός πλάτους πέντε μέτρων, αν και ενδέχεται να αναγράφονται 
περισσότεροι περιορισμοί στην ετικέτα του προϊόντος.

Οι εν λόγω ζώνες ανάσχεσης πρέπει να βρίσκονται εντός ή κατά μήκος του αγροτεμαχίου έτσι 
ώστε να είναι παράλληλες με το υδατορεύμα ή την υδάτινη μάζα και ενδέχεται να 
δημιουργηθούν από παρόχθια βλάστηση. Σε ζώνες ανάσχεσης που δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν λιπάσματα, απαγορεύεται οποιαδήποτε γεωργική παραγωγή εκτός από ήδη 
υπάρχουσες ξυλώδεις καλλιέργειες καθώς η εκρίζωσή τους ενδέχεται να μειώσει την 
προστασία κατά μήκος της όχθης. Ενδεχομένως να επιτρέπεται η σπορά αγριολούλουδων, η 
βοσκή και η κοπή με την προϋπόθεση ότι η ζώνη ανάσχεσης παραμένει ευδιάκριτη από τις 
παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις. Αν χρειαστεί, οι αυτόνομες κοινότητες ενδέχεται να 
επιτρέψουν εργασίες για τη συντήρηση του εδάφους εντός μιας ζώνης ανάσχεσης προκειμένου 
να αποφευχθεί η εξάπλωση επιβλαβών οργανισμών και νόσων που αποτελούν κίνδυνο για την 
ευρωστία των παρακείμενων καλλιεργειών.

Σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου που θέσπισε η Ισπανία, οι δικαιούχοι της ΚΓΠ υπόκεινται σε 
επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να εξακριβωθεί, μεταξύ άλλων, η συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις για τα προαναφερθέντα πρότυπα ΚΓΠΚ 1. Σε περίπτωση που εντοπιστεί μη 
συμμόρφωση και αφού καταγραφεί η σοβαρότητα, η έκταση, ο διαρκής χαρακτήρας και η 
συχνότητα επανάληψής της, επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις στον δικαιούχο. Η επιβολή 
κυρώσεων συνεπάγεται τη μείωση του ποσού της ενίσχυσης που έχει χορηγηθεί στον αγρότη.

21 Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 
814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου, ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549-607.
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Συμφωνία του Παρισιού και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον κτηνοτροφικό τομέα 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου το 10% των εκπομπών προέρχονται από τον αγροτικό τομέα 
και συγκεκριμένα οι εκπομπές μεθανίου (CH4) και υποξειδίου του αζώτου (N2O) από την 
εντερική ζύμωση, το ρέψιμο των ζώων και την παραγωγή κοπριάς. 

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον κτηνοτροφικό τομέα - εκτός του CO2 - 
περιλαμβάνονται στον κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών22 που εγκρίθηκε το 
2018 ως μέρος της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση και της εφαρμογής της συμφωνίας 
του Παρισιού από την ΕΕ. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών, τα κράτη μέλη έχουν 
δεσμευτικούς εθνικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών έως το 2030 σε τομείς που δεν 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών ΕΕ. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και ο 
αγροτικός τομέας.

Η Ισπανία έχει δεσμευτεί για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 26% έως το 2030 
συγκριτικά με τα επίπεδα του 2005, προκειμένου να συνάδει με τον κανονισμό για τον 
επιμερισμό των προσπαθειών. Το εθνικό σχέδιο της Ισπανίας για την ενέργεια και το κλίμα 
(ΕΣΕΚ), που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2018, καταδεικνύει ότι η συνεισφορά του 
κτηνοτροφικού τομέα στην επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι σχετική. Σύμφωνα με το 
ισπανικό ΕΣΕΚ, οι εκπομπές από τον κτηνοτροφικό τομέα αναμένεται να μειωθούν κατά 25% 
από το 2005 έως το 2030. Τα μέτρα του ισπανικού ΕΣΕΚ για τη μείωση των εκπομπών από 
τον κτηνοτροφικό τομέα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη βελτιωμένη διαχείριση της 
υδαρούς και της στερεάς κοπριάς από χοίρους και βοοειδή.

Συμπέρασμα 

Η Επιτροπή εξακολουθεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο των διαδικασιών επί 
παραβάσει που κίνησε κατά της Ισπανίας δυνάμει της οδηγίας για τη νιτρορύπανση, της 
οδηγίας για τους οικοτόπους, της οδηγίας για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών, καθώς και 
στο πλαίσιο των άλλων μέσων με τους τρόπους που αναφέρονται ανωτέρω.

22 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά 
με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 
2030, στο πλαίσιο της συμβολής στη δράση για το κλίμα για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη 
συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 156, της 19.6.2018, σ. 26–42.


