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Θέμα: Αναφορά 0192/2006, της Rosemaire Hennecke Gramatzki, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αναστολή του σχεδίου κατασκευής του 
αυτοκινητόδρομου A-48 μεταξύ Vejer και Algeciras

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα είναι συντονίστρια της τρίτης ομάδας δράσης πολιτών στην Tarifa (που 
ονομάζεται «Λιγότερο μπετόν και περισσότερη λογική»), η οποία επιδιώκει να εμποδίσει τη
σχεδιαζόμενη κατασκευή του αυτοκινητόδρομου A-48 μεταξύ Vejer και Algeciras (με τον 
διπλασιασμό του N-340 που αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου). Απευθύνει έκκληση 
προκειμένου να προστατευθεί ο «τελευταίος ίσως παράδεισος στα ισπανικά παράλια» και 
επισημαίνει ότι ο σχεδιαζόμενος αυτοκινητόδρομος θα διασχίζει περιοχές προστασίας της 
φύσης που έχουν προταθεί ως τόποι κοινοτικής σημασίας. Ο υγρότοπος «Humedal de la 
Janda», ο οποίος άλλοτε υπήρξε ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, επηρεάζεται επίσης. Ωστόσο, 
οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν δείξει ανταπόκριση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Ιουλίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007.

Η αναφέρουσα, συντονίστρια της ομάδας δράσης πολιτών «Menos Hormigón y más 
Inteligencia» (λιγότερο μπετόν και περισσότερη λογική), επιδιώκει να σταματήσει τη 
διαπλάτυνση του δρόμου Ν-340 ώστε να μετατραπεί στον αυτοκινητόδρομο Α-48 μεταξύ 
Vejer και Algeciras στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας, όπως σχεδιάζεται από το υπουργείο
Δημοσίων Έργων. Κάνει έκκληση για την προστασία αυτού που η ίδια θεωρεί ότι αποτελεί 
τον τελευταίο παράδεισο των ισπανικών ακτών και επισημαίνει ότι ο σχεδιαζόμενος 
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αυτοκινητόδρομος διέρχεται από περιοχές προστασίας της φύσης που έχουν εγκριθεί ως 
τόποι κοινοτικής σημασίας. Η αναφέρουσα κάνει επίσης λόγο για τις επιπτώσεις στον 
υγρότοπο «Humedal de la Janda».

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Α48, με διπλασιασμό του 
Ν-340 που αποτελεί τμήμα του διευρωπαϊκού δικτύου, είναι περιττή καθώς υπάρχει άλλος 
αυτοκινητόδρομος που κινείται παράλληλα, ο Α-381.

Όσον αφορά την εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
αναφέρουσα ισχυρίζεται πως ο σχεδιαζόμενος αυτοκινητόδρομος θα διέρχεται από μια σειρά 
τόπων κοινοτικής σημασίας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι τοποθεσίες «Los 
Alcornocales», «Marismas del Río Palmones», «Bunker del Tufillo», «Bunker del Santuario 
de la Luz», «Estrecho» και «Río de la Jara» έχουν εγκριθεί ως τόποι κοινοτικής σημασίας 
(ΤΚΣ) σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για τους οικοτόπους). 
Επιπροσθέτως, ορισμένες από τις εν λόγω τοποθεσίες, οι «Los Alcornocales», «Marismas del 
Río Palmones» και «Estrecho» έχουν επίσης χαρακτηριστεί ως ζώνες ειδικής προστασίας από 
τις ισπανικές αρχές σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών2 (οδηγία περί πτηνών).

Όλες οι τοποθεσίες οι οποίες αναφέρονται ανωτέρω καλύπτονται από τα μέτρα διασφάλισης 
που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας περί οικοτόπων, το οποίο
αναφέρει ότι κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση ενός τόπου 
Natura 2000, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, 
εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων 
διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων, οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές συμφωνούν για το έργο ή το σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα έχει 
αρνητική επίδραση στην ακεραιότητα της τοποθεσίας. Σε περίπτωση αρνητικής εκτίμησης, το 
σχέδιο μπορεί να υλοποιηθεί μόνον ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, για επιτακτικούς λόγους 
σημαντικού δημοσίου συμφέροντος και αφού ληφθούν όλα τα αναγκαία αντισταθμιστικά 
μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. 

Συμβαίνει συχνά οι αρμόδιες αρχές να εκπονούν εκτιμήσεις επιπτώσεων όσον αφορά την 
προστασία των ΖΕΠ και των προτεινόμενων ΤΚΣ στο πλαίσιο της εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απαιτείται σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ3 (οδηγία
ΕΠΕ) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ4 και την οδηγία 2003/35/ΕΚ5. Η μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το οδικό έργο για το οποίο γίνεται λόγος στην αναφορά 
υποβλήθηκε σε διαδικασία ενημέρωσης του κοινού τον Ιούνιο του 2006. Σύμφωνα με τις 
διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει ακόμη εκδοθεί η δήλωση εκτίμησης επιπτώσεων των 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992
2 ΕΕ L 103 της 25.4.1979
3 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. ΕΕ L 175 της 5.7.1985
4 Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για 

την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων. ΕΕ L 73 της 14.3.1997
5 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003. ΕΕ L 156 της 

25.6.2003
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εθνικών αρχών.

Συμπεράσματα

Καθώς δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, δεν είναι δυνατό να αποφανθεί η Επιτροπή σχετικά με την πιθανή παραβίαση 
της νομοθεσίας της ΕΕ. Συγκεκριμένα, η οδηγία για τους οικοτόπους δεν απαγορεύει την 
ανάπτυξη στις τοποθεσίες Natura 2000 αλλά οι διαδικασίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα 
άρθρο 6, παράγραφος 3, και το άρθρο 6, παράγραφος 4, της οδηγίας παρέχουν διασφαλίσεις 
που κατοχυρώνουν την επαρκή προστασία σημαντικών ειδών και οικοτόπων. Χωρίς τα 
αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων δεν είναι δυνατό να αξιολογηθεί αν οι εν λόγω 
διασφαλίσεις έχουν εφαρμοστεί ορθά.

Η μελλοντική δήλωση εκτίμησης επιπτώσεων θα παράσχει ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά 
με τη γνώμη των ισπανικών αρχών όσον αφορά το έργο και τα μέτρα για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσής του με τις διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Η Επιτροπή διατύπωσε την άποψή της σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ1 του 
Συμβουλίου, της οδηγίας για τους οικοτόπους, σε σχέση με το σχέδιο του αυτοκινητοδρόμου
A-48 «Vejer-Algeciras», στην προηγούμενη ανακοίνωσή της. Η οδηγία αυτή παρέχει 
δυνατότητα ευελιξίας, ώστε οι οικονομικές δραστηριότητες και η διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων, της πανίδας και της χλωρίδας να θεωρούνται συμβατές υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις. Οι αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες και αξιολογήσεις, που αποσκοπούν στην 
προστασία της οικολογικής ακεραιότητας των τόπων του δικτύου Natura 2000, περιέχονται 
στο άρθρο 6, παράγραφος 3 και άρθρο 6, παράγραφος 4 της οδηγίας. 

Στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή ανέφερε ότι οι διαδικασίες εκτίμησης του 
περιβαλλοντικού αντικτύπου, οι οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη τις απαιτήσεις που 
περιγράφονται πιο πάνω, βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη.

Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί για τυχόν αποφάσεις των εθνικών 
περιβαλλοντικών αρχών σχετικά με το σχέδιο αυτοκινητοδρόμου. Η δήλωση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με τις εκτιμήσεις, όπως απαιτεί το άρθρο 6 της οδηγίας 
για τους οικοτόπους, δεν έχει εκδοθεί ακόμη. 

Υπό τις συνθήκες αυτές, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι μέχρι στιγμής ενέργειες δεν είναι 
ασύμβατες με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τους οικοτόπους. Οι νομικές διαδικασίες που 
προβλέπονται για την έγκριση του σχεδίου αυτοκινητοδρόμου βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.
Επομένως, η Επιτροπή δεν μπορεί να διαπιστώσει καμία παραβίαση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου και δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια όσο εκκρεμούν οι διαδικασίες στην 
Ισπανία που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992
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