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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0328/2005, του Juan Carlos Del Olmo Castillejos, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της WWF ADENA (Ένωση για την Προστασία της Άγριας Πανίδας και 
Χλωρίδας), σχετικά με τη συγχρηματοδότηση από την ΕΕ σχεδίου για τη βελτίωση της 
θαλάσσιας πρόσβασης στον λιμένα της Σεβίλλης, παρά την παραβίαση των 
περιβαλλοντικών οδηγιών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, γενικός γραμματέας της WWF ADENA, εκφράζει την ανησυχία του για τη 
χρηματοδότηση από την ΕΕ σχεδίου βελτίωσης της θαλάσσιας πρόσβασης στον λιμένα της 
Σεβίλλης, παρά τις σημαντικές περιβαλλοντικές του επιπτώσεις. Το σχέδιο περιλαμβάνει την 
κατασκευή πρόσθετου υδατοφράκτη και την εκβάθυνση μεγάλου τμήματος του ποταμού 
Guadalquivir μεταξύ Σεβίλλης και Ατλαντικού, περιοχή μεγάλης οικολογικής σημασίας που 
διασχίζει δύο πάρκα άγριας πανίδας και χλωρίδας/περιοχές προστασίας πτηνών, καθώς και 
μέρος ζώνης την οποία η ισπανική κυβέρνηση έχει υποδείξει προς ενσωμάτωση στο δίκτυο 
Natura 2000. Ισχυρίζεται ότι η χορήγηση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για το εν λόγω σχέδιο 
βασίστηκε σε πλημμελή εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το ισπανικό υπουργείο 
Περιβάλλοντος δεν έχει λάβει ακόμη τα πορίσματα της ειδικής εξεταστικής επιτροπής, 
αρμόδιας για την εκ νέου εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Αυγούστου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2006.

I. Η αναφορά

Ο αναφέρων καταγγέλλει τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδότησης για το σχέδιο βελτίωσης 
της πρόσβασης στον λιμένα της Σεβίλλης λόγω των εικαζόμενων περιβαλλοντικών του 
επιπτώσεων. 
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Ο αναφέρων επισημαίνει ότι το σχέδιο θα μπορούσε να έχει μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στα έλη του ποταμού Guadalquivir και το 
πάρκο της Doñana, τοποθεσία που έχει χαρακτηριστεί από τις ισπανικές αρχές ως ζώνη 
ειδικής προστασίας πτηνών και έχει προταθεί ως τόπος κοινοτικής σημασίας. 

II. Η γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή είναι ήδη ενήμερη για τα γεγονότα που παρατίθενται στην παρούσα αναφορά, τα 
οποία παρουσιάστηκαν επίσης στο πλαίσιο μιας καταγγελίας, η οποία αρχειοθετήθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2004.

Η Επιτροπή απευθύνθηκε στις ισπανικές αρχές στις 12 Νοεμβρίου 2002, προκειμένου να τους 
ζητήσει να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά τα γεγονότα που καταγγέλθηκαν στη 
συγκεκριμένη περίπτωση. Οι ισπανικές αρχές είχαν αναφέρει ότι το σχέδιο θα περιλάμβανε 
την κατασκευή ενός νέου υδατοφράκτη και εργασίες αποστράγγισης στην κοίτη του ποταμού 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση μεγαλύτερων σκαφών στον λιμένα της 
Σεβίλλης. Η υπόθεση εξετάστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης-δέσμης που 
πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη τον Οκτώβριο του 2003. Οι πληροφορίες που απέστειλε ο 
καταγγέλλων, καθώς και εκείνες που υποβλήθηκαν από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές 
αποτέλεσαν αντικείμενο ανάλυσης από τις υπηρεσίες τις Επιτροπής. 

Κατόπιν εξέτασης των γεγονότων που τέθηκαν στο πλαίσιο της καταγγελίας όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις που έχουν οριστεί βάσει των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης 
Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον1 (η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 3ης Μαρτίου 19972) και την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992, 
για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας3, η 
Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σχέδιο επέκτασης και βελτίωσης της πρόσβασης στον λιμένα της 
Σεβίλλης είχε υποβληθεί σε μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων, κατά την οποία ελήφθησαν 
υπόψη όλες οι σημαντικές πτυχές και ιδίως οι επιπτώσεις στις τοποθεσίες Natura 2000. 
Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, οι επιπτώσεις του σχεδίου στις προαναφερθείσες 
τοποθεσίες δεν είναι σημαντικές. Καταρχάς, ο νέος υδατοφράκτης που πρόκειται να 
κατασκευαστεί θα βρίσκεται εκτός των προστατευόμενων τοποθεσιών και οι δραστηριότητες 
αποστράγγισης κρίθηκαν ως ανάλογες με εκείνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα για 
τη διατήρηση του πλωτού καναλιού. Εξάλλου, η αύξηση των πλωτών μεταφορών δεν είναι 
σημαντική σε σχέση με τις επιπτώσεις της παλίρροιας και της αύξησης της στάθμης των 
υδάτων του ποταμού. 

Κατά συνέπεια, εφόσον η Επιτροπή θεώρησε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία τα οποία να 
επέτρεπαν τη διαπίστωση μιας παραβίασης του κοινοτικού δικαίου, η καταγγελία τέθηκε στο 
αρχείο τον Δεκέμβριο του 2004.

Έτσι, στις 6 Δεκεμβρίου του 2004, η Επιτροπή χορήγησε χρηματοδότηση από το Ταμείο 
  

1 ΕΕ  L 175 της 5.7.1985, σελ. 40.
2 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σελ. 5.
3 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7.
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Συνοχής στο σχέδιο κατασκευής ενός νέου υδατοφράκτη στον λιμένα της Σεβίλλης. Για τη 
λήψη της εν λόγω απόφασης, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τη δήλωση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που διετύπωσαν οι ισπανικές αρχές στο ψήφισμα αριθ. 18.321 της 26ης 
Σεπτεμβρίου του 2003 της γενικής γραμματείας Περιβάλλοντος, και το οποίο δημοσιεύθηκε 
στο τεύχος 236 της επίσημης εφημερίδας της ισπανικής κυβέρνησης της 2ας Οκτωβρίου του 
2003. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας αυτήν την απόφαση απαίτησε παράλληλα από τον 
οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του σχεδίου, μια ειδική περιβαλλοντική 
παρακολούθηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα ληφθούν πράγματι τα μέτρα και οι όροι 
που ορίζονται στη δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

III. Συμπεράσματα

Το γεγονός ότι οι ισπανικές αρχές προβαίνουν τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
παρέσχε ο αναφέρων, σε νέες μελέτες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο, είναι μια απόφαση 
της εσωτερικής τάξης για την οποία δεν μπορεί να εκφέρει γνώμη η Επιτροπή. 

Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι επί τη βάσει της εξέτασης του έργου, δεν υπάρχουν 
ενδείξεις για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας στην προκειμένη περίπτωση.


