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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0856/2005, του Sagrario Heres Sedeño, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ομάδας δράσης πολιτών «Pro Santamaría de Grado», σχετικά με την κατασκευή 
εργοστασίου μετασχηματισμού ηλεκτρικής ενέργειας σε έκταση 40 000 m2 και τη 
διέλευση καλωδίων υψηλής τάσης από τον δήμο του Grado στην περιφέρεια Asturias

1. Περίληψη της αναφοράς

Εξ ονόματος της ομάδας δράσης πολιτών «Pro Santamaría de Grado», το τοπικό Λαϊκό 
Κόμμα (της περιφέρειας Asturias) ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει 
επειγόντως δράση όσον αφορά την προβλεπόμενη κατασκευή σταθμού μετασχηματισμού σε 
έκταση 40 000 m2 και τη διέλευση καλωδίων υψηλής τάσης από τον δήμο του Grado. Ο 
αναφέρων φοβάται ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα παραβίαση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για 
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, καθώς θα 
επηρεαστούν πολλοί οικότοποι κοινοτικής σημασίας και ζώνες προστασίας πτηνών, και της 
οδηγίας 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, 
δεδομένου ότι ούτε οι τοπικές ούτε οι εθνικές αρχές έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα για 
πληροφόρηση. Μάλιστα, η ισπανική εταιρεία ηλεκτρισμού Red Eléctrica Española όχι μόνο 
δεν παρέσχε πληροφορίες, αλλά εσκεμμένα άφησε τους κατοίκους της περιοχής σε πλήρη 
άγνοια. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούνται όχι μόνο αποτελούν κίνδυνο για την
υγεία αλλά θα υπονομεύσουν και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής (για παράδειγμα τον 
αγροτουρισμό).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Ιανουαρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Μαΐου 2006.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η κατασκευή σταθμού μετασχηματισμού ηλεκτρικής ενέργειας 
και η διέλευση καλωδίων υψηλής τάσης από τον δήμο του Grado στην περιφέρεια Asturias 
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δεν είναι σύμμορφες με τις διατάξεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ1 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και της οδηγίας 2003/4/ΕΚ2 για την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Τα έγγραφα που εσωκλείονται στην αναφορά περιγράφουν τους φυσικούς οικοτόπους και τα 
είδη που υπάρχουν στην περιοχή. Ο αναφέρων κάνει λόγο για τις τοποθεσίες ES1200040 
«Meandros del Nora» και ES 1200029 «Río Nalón» που έχουν χαρακτηρισθεί από τις 
ισπανικές αρχές τόποι κοινοτικής σημασίας βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους. Οι 
τοποθεσίες αυτές περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος της απόφασης της 
Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2004 με την οποία θεσπίζεται ο κατάλογος των τόπων 
κοινοτικής σημασίας για την ατλαντική βιογεωγραφική περιοχή, κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου3. Αμφότερες οι τοποθεσίες περιλαμβάνουν φυσικούς οικοτόπους 
προτεραιότητας κοινοτικής σημασίας και είδη που αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙV 
της οδηγίας.

Στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους περιέχεται σειρά 
διαδικαστικών και ουσιαστικών ασφαλιστικών δικλείδων για τα σχέδια που είναι δυνατόν να 
επηρεάζουν σημαντικά τόπο του δικτύου Natura 2000. Οι διατάξεις που περιέχονται στο
συγκεκριμένο άρθρο αποτελούν μια μορφή συστήματος ανάπτυξης, ορίζοντας τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατό να επιτρέπεται ή όχι η πραγματοποίηση σχεδίων με 
αρνητικές συνέπειες. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 ορίζει ότι κάθε σχέδιο, μη άμεσα 
συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να 
επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται 
δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων 
διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και 
εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 της οδηγίας, οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα 
παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού 
εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη.

Από τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων προκύπτει ότι ο σταθμός μετασχηματισμού 
ηλεκτρικής ενέργειας θα βρίσκεται εκτός των ορίων των εν λόγω τόπων και δεν θα έχει 
άμεσο αντίκτυπο στους οικοτόπους και τα είδη. Όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις από τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία που θα δημιουργούνται από τον σταθμό, όπως υποστηρίζει ο 
αναφέρων, η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της επιστημονικές μελέτες που να αποδεικνύουν 
τις επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε οικοτόπους και είδη. Όσον αφορά τη 
διέλευση καλωδίων υψηλής τάσης από κατοικημένη περιοχή, από τις πληροφορίες που 
παρέσχε ο αναφέρων, προκύπτει μόνον ότι υπάρχει ένα σχετικό σχέδιο.

Επιπλέον, οι πληροφορίες που υπέβαλε ο αναφέρων δεν περιέχουν καμία ένδειξη σχετικά με 
τη σημερινή κατάσταση του σχεδίου, ιδίως εάν έχει εγκριθεί, και την αρχή που είναι αρμόδια 
για την κατασκευή του. Επιπλέον, από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν είναι δυνατό να 
συναχθεί ότι οι ισπανικές αρχές δεν πραγματοποίησαν εκτίμηση των επιπτώσεων του σχεδίου 

  
1ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7.
2 ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σελ.26.
3 ΕΕ L 387 της 29.12.2004, σελ. 1.
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στην τοποθεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας.

Βάσει των πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, η Επιτροπή δεν έχει λόγο να υποθέσει ότι 
η νομοθεσία της ΕΕ δεν εφαρμόζεται σωστά. Εάν ο αναφέρων μπορεί να παράσχει 
λεπτομερείς πληροφορίες βάσει των οποίων η Επιτροπή θα μπορεί να αξιολογήσει τα εν λόγω 
ζητήματα σε σχέση με την ανωτέρω οδηγία, η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω την 
υπόθεση.

Μεταξύ των εγγράφων που υπέβαλε ο αναφέρων περιέχονται και ορισμένες επιστολές που 
απευθύνονται στην περιφερειακή διοίκηση της Asturias (Σύμβουλοι βιομηχανίας και 
περιβάλλοντος) και στον αντιπρόσωπο της ισπανικής κυβέρνησης στην Asturias με τις οποίες 
ζητούσε πρόσβαση σε κάθε υπάρχον έγγραφο και σε κάθε πληροφορία που συλλέγεται 
σταδιακά σε σχέση με το προκείμενο σχέδιο. Ο αναφέρων ισχυρίζεται στην αναφορά του 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δεν έλαβε απάντηση στα αιτήματα αυτά. Από τον 
φάκελο δεν προκύπτει εάν οι προαναφερθείσες δημόσιες αρχές έδωσαν ρητή και 
αιτιολογημένη αρνητική απάντηση ή εάν απλώς αγνόησαν τα εν λόγω αιτήματα.

Το άρθρο 3 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ ορίζει ότι οι «περιβαλλοντικές πληροφορίες», όπως 
ορίζονται βάσει της οδηγίας, που κατέχονται από τις δημόσιες αρχές ή για λογαριασμό των 
δημόσιων αρχών, πρέπει να παρέχονται καταρχήν εντός ενός μηνός από την ημερομηνία 
παραλαβής της σχετικής αίτησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί κατ’ εξαίρεση να παραταθεί, 
αφού προηγουμένως ενημερωθεί ο αιτών, κατά έναν ακόμη μήνα, για παράδειγμα όταν 
ζητείται μεγάλος αριθμός εγγράφων. Εάν μια αίτηση διατυπώνεται κατά τρόπο υπερβολικά 
αόριστο, η δημόσια αρχή ζητεί από τον αιτούντα, το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο 
εντός της προθεσμίας που προβλέπεται ανωτέρω, να διασαφηνίσει το αίτημά του. Το άρθρο 4 
απαριθμεί πιθανούς λόγους που δικαιολογούν την άρνηση των δημόσιων αρχών να 
παράσχουν περιβαλλοντικές πληροφορίες. Οι αιτούντες που θεωρούν ότι το αίτημά τους για 
παροχή πληροφοριών αγνοήθηκε, απορρίφθηκε αδικαιολόγητα (πλήρως ή εν μέρει), 
απαντήθηκε πλημμελώς ή δεν αντιμετωπίστηκε σύμφωνα με την οδηγία, έχουν δικαίωμα να 
ασκούν διοικητική προσφυγή.

Βάσει των πληροφοριών που υπέβαλε ο αναφέρων, δεν είναι δυνατή η πιο λεπτομερής 
αξιολόγηση της κατάστασης σε σχέση με την οδηγία 2003/4/ΕΚ. Σε κάθε περίπτωση, οι 
δημόσιες αρχές που έλαβαν το αίτημα όφειλαν να είχαν απαντήσει στον αναφέροντα είτε 
παραθέτοντας τους λόγους άρνησης παροχής των πληροφοριών, είτε παρέχοντας τις 
αιτηθείσες πληροφορίες. Ο αναφέρων θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτημα για παροχή 
«περιβαλλοντικών πληροφοριών» στις δημόσιες αρχές, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες και, εάν είναι αναγκαίο, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες προσφυγής.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

Ιστορικό:

Η Επιτροπή δημοσίευσε μια πρώτη απάντηση σχετικά με την αναφορά τον Μάιο του 2006. 
Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, στην απάντηση αναφερόταν
ότι δεν υπήρχε λόγος να υποτεθεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ δεν εφαρμοζόταν ορθά.
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή κάλεσε τον αναφέροντα να παράσχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες
που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να ερευνήσει περαιτέρω τα υπόλοιπα ζητήματα σε σχέση 
με την προαναφερθείσα «οδηγία για τους οικοτόπους» 92/43/ΕΟΚ. Ο αναφέρων απέστειλε
συμπληρωματικές πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι πληροφορίες 
διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2006.

Ανάλυση:

Το ερώτημα που μένει να αξιολογηθεί σχετίζεται με τις πιθανές επιπτώσεις του σχεδίου στο
δίκτυο Natura 2000, και ιδιαίτερα στις τοποθεσίες ES1200040 «Meandros del Nora» και ES
1200029 «Río Nalón», που έχουν χαρακτηρισθεί από τις ισπανικές αρχές ως τόποι κοινοτικής
σημασίας (ΤΚΣ) βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Το έργο κατασκευής σταθμού μετασχηματισμού ηλεκτρικής ενέργειας και πυλώνων υψηλής
τάσης είναι μάλλον απίθανο να επηρεάσει σημαντικά τους τόπους. Επιπλέον, σύμφωνα με
τους χάρτες που παρασχέθηκαν ούτε ο σταθμός μετασχηματισμού ούτε οι πυλώνες υψηλής 
τάσης θα κατασκευαστούν στους τόπους κοινοτικής σημασίας. Οι δύο τόποι κοινοτικής
σημασίας περιέχουν κυρίως οικοτόπους παρόχθιας βλάστησης και συναφή είδη.

Τέλος, βάσει των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, δεν φαίνεται πιθανό να επηρεαστεί η
πανίδα που κατοικεί στους εν λόγω τόπους από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που 
δημιουργούνται από τον σταθμό μετασχηματισμού και τα ηλεκτρικά καλώδια.

Συμπεράσματα:

Έχοντας αξιολογήσει τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχουν
ενδείξεις παραβίασης του κοινοτικού δικαίου σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον το σχέδιο δεν
θα επηρεάσει σημαντικά τα είδη που υπάρχουν στους προαναφερθέντες τόπους κοινοτικής 
σημασίας.
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