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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0391/2006, της Yolanda Espinosa Vecino, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Asociación Bodón», η οποία συνοδεύεται από 10 000 υπογραφές, σχετικά με τη 
σχεδιαζόμενη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη Lada (Asturias) προς τη 
Velilla del Río Carrión (Palencia)

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για τα σχέδια διέλευσης μιας γραμμής μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας από τα κεντρικά όρη της León, μία από τις περισσότερο 
προστατευόμενες φυσικές περιοχές της Ευρώπης. Το σχέδιο υποτίθεται ότι αντιβαίνει σε
διάφορα σχέδια χρηματοδοτούμενα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την προστασία της καφέ αρκούδας, του αγριόκουρκου και 
άλλων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Συνεπώς, προτρέπουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διασφαλίσει ότι η ισπανική κυβέρνηση και οι αυτόνομες κυβερνήσεις των περιφερειών 
Asturias και Castilla y León θα σταματήσουν το σχέδιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

I. Περίληψη των πραγματικών περιστατικών
Η αναφέρουσα αντιτίθεται στα σχέδια κατασκευής γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
που θα διασχίζει τα κεντρικά όρη της León και που πιθανώς θα έχει αντίκτυπο σε 
προστατευόμενους φυσικούς οικοτόπους και είδη.

II. Η αναφορά

Η αναφέρουσα πιστεύει ότι το σχέδιο αυτό δεν είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη της περιοχής
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που πλήττεται και ότι θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνικο-οικονομικές και 
περιβαλλοντικές αξίες της. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η γραμμή θα μπορούσε να 
ακολουθήσει εναλλακτικές διαδρομές όπου θα είχε μικρότερο αντίκτυπο από ό,τι εάν διέλθει 
από τα κεντρικά όρη της León.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι ο απώτερός στόχος του σχεδίου είναι οικονομικός και δεν 
λαμβάνει επαρκώς υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής, η οποία προστατεύεται 
βάσει της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών1 (οδηγία για τα πτηνά) και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας2 (οδηγία για τους οικοτόπους).

Η αναφέρουσα πιστεύει ότι το σχέδιο μπορεί να αποδειχθεί επιζήμιο για είδη προτεραιότητας 
βάσει του Παραρτήματος IV της οδηγίας για τους οικοτόπους, όπως η Ursus Arctos (καφέ 
αρκούδα), και προστατευόμενα πτηνά που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας για 
τα πτηνά, όπως ο Tetrao Urogallus (αγριόκουρκος).

III. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Το 2000, η Επιτροπή διενήργησε έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωση των ισπανικών αρχών 
με τις κοινοτικές υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις οδηγίες για τα πτηνά και τους 
οικοτόπους και από την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον3 σε σχέση με ένα πρώτο σχέδιο κατασκευής γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας από τη Lada (Asturias) στη Velilla del Río Carrión (Palencia).

Η έρευνα αυτή περατώθηκε το 2005 μετά την επίσημη ανακοίνωση των αρμόδιων ισπανικών 
αρχών ότι το σχέδιο επρόκειτο να εγκαταλειφθεί και ότι ένα εξ ολοκλήρου νέο σχέδιο θα 
υποβαλλόταν στη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η διαδικασία 
αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει χορηγηθεί ακόμη άδεια κατασκευής.

Η Επιτροπή τονίζει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 6, παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους, «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». Υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων της εκτίμησης των 
επιπτώσεων στην περιοχή, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, 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.
«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 

  
1 ΕΕL 103 της 25.4.1979, σελ. 1–18.
2 ΕΕ L 206 της 22.07.1992, σελ.7.
3 ΕΕ L 175 της 05.07.1985, σελ.40.
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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 σημαντικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος.»

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται όχι μόνο στην περίπτωση τόπων κοινοτικής σημασίας,
αλλά και σε ζώνες ειδικής προστασίας βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους «τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να θεσπισθεί ένα καθεστώς 
αυστηρής προστασίας των ζωικών ειδών που αναφέρονται στο σημείο α) του παραρτήματος 
IV, στην περιοχή φυσικής κατανομής τους, που να απαγορεύει (α) κάθε μορφή σύλληψης ή 
θανάτωσης, εκ προθέσεως, δειγμάτων αυτών των ειδών λαμβανομένων στη φύση· (β) να 
παρενοχλούνται εκ προθέσεως τα εν λόγω είδη, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής, την 
περίοδο κατά την οποία τα νεογνά εξαρτώνται από τη μητέρα, τη χειμερία νάρκη και τη 
μετανάστευση· (γ) την εκ προθέσεως καταστροφή ή τη συλλογή των αυγών στο φυσικό 
περιβάλλον· και (δ) τη βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων 
ανάπαυσης.»

IV. Συμπεράσματα

Δεδομένου ότι το σχέδιο υποβάλλεται στη διαδικασία της εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεών του, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί, στο παρόν στάδιο, παραβίαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας.


