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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0464/2006, του Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με διαμαρτυρία του για την κοινοτική χρηματοδότηση 
σχεδίου οδικών και ποτάμιων υποδομών μεταξύ της Ισπανίας και της 
Πορτογαλίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την κοινοτική χρηματοδότηση (μέσω της πρωτοβουλίας 
Interreg III A) ενός σχεδίου δημοσίων έργων που αφορά την κατασκευή οδικής σύνδεσης και 
γέφυρας μεταξύ του El Granado (Huelva) και του Pomarao (Mértola), στα σύνορα Ισπανίας-
Πορτογαλίας. Καταγγέλλει ότι το εν λόγω έργο θα διέρχεται από περιοχές κοινοτικής 
σημασίας που περιβάλλουν τη συμβολή των ποταμών στα σύνορα και ότι δεν ελήφθη 
καθόλου υπόψη ο υδρογραφικός του αντίκτυπος ή ο αντίκτυπός του στο τοπίο ή στην 
ασφάλεια και την υγεία του τοπικού πληθυσμού. Ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση της 
Ένωσης, προκειμένου να προστατευθούν οι περιοχές που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 
2000 και που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τίθενται σε κίνδυνο από το σχέδιο και την 
κοινοτική χρηματοδότηση που αναμένεται να λάβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Οκτωβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2007.

Η αναφορά

Η αναφορά σχετίζεται με ένα σχέδιο δημόσιων έργων για την κατασκευή ενός 
αυτοκινητόδρομου 4 χλμ. και μιας γέφυρας πάνω από τον ποταμό Chanza, που θα συνδέουν 
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τα χωριά El Granado (Huelva) και Pomarao (Mértola) στα σύνορα μεταξύ Ισπανίας και 
Πορτογαλίας. Το σχέδιο αυτό, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του 
προγράμματος κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg III προκαλεί, σύμφωνα με τον αναφέροντα, 
δυσανάλογα προβλήματα σε περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο σε σχέση με τα οφέλη 
που προκύπτουν από τη ζεύξη των δύο παραμεθόριων περιοχών.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η κατασκευή της νέας γέφυρας θα πλήξει το χωριό του 
Pomarao, διότι στην πράξη θα διέρχεται πάνω από μια σειρά κατοικιών, η δε κατωφέρειά του 
θα είναι πολύ απότομη και επικίνδυνη. Η χάραξη αυτή επελέγη κατόπιν της κατηγορηματικής 
άρνησης της «Confederación Hidrográfica del Guadiana» να επιτρέψει τη διέλευση από το 
φράγμα του «Complejo del Chanza».

Ομοίως, σύμφωνα με τον αναφέροντα, η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου των 4 χλμ. 
μεταξύ του El Granado και του Pomarao θα απαιτήσει τη χρήση εδαφών που έχουν προταθεί 
από την Ισπανία ως τόποι κοινοτικής σημασίας προς ένταξη στο δίκτυο «Natura 2000» και 
βρίσκονται κοντά σε ένα φυσικό πάρκο. Για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου και της 
γέφυρας θα απαιτηθεί η μετακίνηση τεράστιων όγκων χώματος και πέτρας, γεγονός που θα 
έχει επιπτώσεις στον ποταμό Guadiana, θα καταστρέψει την χλωρίδα και την πανίδα και θα 
προκαλέσει άλλες μη αναστρέψιμες βλάβες στο εξαιρετικό τοπίο που αποτελεί αυτός ο 
ποτάμιος θύλακας. Και όλα αυτά χωρίς να υπολογίζεται, πάντα σύμφωνα με τον αναφέροντα, 
η ηχορρύπανση που θα προκληθεί και ο αισθητικός αντίκτυπος του έργου στις γειτονικές 
κατοικίες, ούτε ο σημαντικός κίνδυνος για τον πληθυσμό του Pomarao λόγω της αύξησης της 
κυκλοφορίας.

Ο αναφέρων δεν κατανοεί τους λόγους για τους οποίους απερρίφθη μια εναλλακτική λύση 
που προτάθηκε το 2005 από τις περιφερειακές αρχές («Junta de Andalucía») και συνίστατο 
στη χρήση ενός υφιστάμενου φράγματος που υπάρχει στον ποταμό Chanza αντί της 
κατασκευής νέας γέφυρας. Κατά τον αναφέροντα, το σχέδιο αυτό θα ήταν πιο βιώσιμο τόσο 
σε περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο όσο και σε σχέση με την οδική ασφάλεια στην 
περιοχή.
Διερωτάται μήπως το γεγονός ότι έγινε δεκτό ένα πιο δαπανηρό σχέδιο σχετίζεται με 
μελλοντικές κερδοσκοπικές κινήσεις στην κτηματαγορά της γεωγραφικής περιοχής όπου θα 
κατασκευαστεί η γέφυρα.

Ο αναφέρων καταγγέλλει επίσης τη διστακτικότητα των αρμόδιων αρχών (Confederación 
Hidrográfica del Guadiana και Diputación de Huelva) να παράσχουν τις πληροφορίες που 
είχαν ζητηθεί το 2004 σχετικά με το εν λόγω σχέδιο στο πλαίσιο καταγγελίας που είχε 
υποβληθεί στον Συνήγορο του Πολίτη (ισπανός διαμεσολαβητής), και την έλλειψη 
συνεργασίας των αρχών αυτών όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το 
περιβάλλον.

Επιθυμεί, επιπλέον, να ενημερωθεί για την πρόοδο της διαδικασίας ένταξης στο δίκτυο 
Natura 2000 των τόπων κοινοτικής σημασίας που έχει προτείνει η Ισπανία και ιδίως για το 
εάν τα είδη ιβηρικός λύγκας (Lynx pardinus) και βασιλαετός (Aguila imperial) αποτελούν 
προστατευόμενα είδη δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής
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Εισαγωγικά, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα ήθελαν να διευκρινίσουν ότι:

1 - δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 
περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία και βάσει της αρχής της 
επικουρικότητας, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή παρεμβάσεων και για 
τον έλεγχό τους. Για τον σκοπό αυτόν, ορίζουν μια διαχειριστική αρχή, η οποία είναι 
υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητα και την κανονικότητα της διαχείρισης και της 
υλοποίησης των ταμείων και της συμβατότητάς τους με τις κοινοτικές πολιτικές·

2 - το έργο που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας αναφοράς είναι μέρος του σχεδίου με 
τίτλο «HUBAAL 2» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας 
INTERREG IIIA Ισπανία-Πορτογαλία 2000-2006, η διαχειριστική αρχή του οποίου είναι 
η Ισπανία («Ministerio de Economia y Hacienda»)·

3 - η παρούσα αναφορά έχει το ίδιο αντικείμενο με τις καταγγελίες αριθ. 2006/4527 και 
2006/4842 που έχει υποβάλει στην Επιτροπή ο ίδιος ο αναφέρων κ. De Rasilla Sanchez-
Arjona, εκπρόσωπος του Observatorio Ecociudadano del Guadiana Atlántico·

4 - πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η Επιτροπή έχει λάβει άλλη μια καταγγελία, την 
υπ’ αριθ. 2006/4557, σχετικά με την ενδεχόμενη πλημμελή τήρηση των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από το περιβαλλοντικό κοινοτικό δίκαιο, ιδίως εκείνων που επιβάλλει η 
οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 και η οδηγία 92/43/ΕΟΚ2, δεδομένων των ενδεχόμενων 
σημαντικών επιπτώσεων του εν λόγω σχεδίου σε περιοχές που έχουν προταθεί για ένταξη 
στο δίκτυο Natura 2000. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αναφερόμενες περιοχές εντάσσονται 
στους τόπους κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) «Rio Guadiana y ribera del Chanza» και 
«Andevalo occidental», οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ΤΚΣ για τη 
μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Ιουλίου 
20063.

Ως εκ τούτου, οι αιτιάσεις που περιήλθαν σε γνώση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν 
ήδη αποτελέσει το αντικείμενο ενός πρώτου αιτήματος παροχής πληροφοριών προς τις αρχές 
διαχείρισης και εφαρμογής του σχεδίου (στο «Ministerio de Economia y Hacienda» ως 
διαχειριστική αρχή, και στη «Diputación Provincial de Huelva» ως δικαιούχο του σχεδίου 
«Hubaal 2»), το οποίο αναλύεται επί του παρόντος στους κόλπους των υπηρεσιών της 
Επιτροπής. Εξάλλου, έχουν υποβληθεί στις ισπανικές αρχές αιτήματα για την παροχή 
συμπληρωματικών πληροφοριών.

Συμπεράσματα.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τις εξελίξεις στην εν λόγω 
υπόθεση.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985.
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
3 ΕΕ L 259 της 21.9.2006.
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Όπως αναφέρεται στην προηγούμενή της ανακοίνωση, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις αρχές 
διαχείρισης και εφαρμογής του σχεδίου – με το «Ministerio de Economia y Hacienda» ως 
αρχή διαχείρισης και με τη «Diputación Provincial de Huelva» ως δικαιούχο του σχεδίου
«Hubaal 2». 

Ζητήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους υλοποίησης του σχεδίου. Η πρώτη απάντηση
που δόθηκε από τις ισπανικές αρχές δεν επέτρεψε την άρση όλων των αμφιβολιών σχετικά με
τα συμπεράσματα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στη συνέχεια, ζητήθηκε η 
παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών. Τον Ιανουάριο του 2007, οι ισπανικές αρχές
απέστειλαν τον φάκελο για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ο οποίος
υποβλήθηκε σε ενδελεχή ανάλυση. Εξάλλου, η Επιτροπή εξέτασε μαζί με τις αρχές τα
προβλήματα που εγείρονται στην καταγγελία σε μια συνεδρίαση-δέσμη για τις
περιβαλλοντικές παραβάσεις, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη τον Απρίλιο του
2007. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω συνεδρίασης, οι ισπανικές αρχές επιβεβαίωσαν τη μη
σκοπιμότητα, από τεχνικής άποψης, της διέλευσης ενός δρόμου πάνω από το φράγμα, 
σύμφωνα με τη γνωμοδότηση που εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2006 η αρμόδια αρχή 
διαχείρισης του φράγματος (Agencia andaluza del agua). Οι αρχές επιβεβαιώνουν επίσης το
γεγονός ότι κάθε άλλη εναλλακτική χάραξη για τον δρόμο πρέπει να διασχίζει τοποθεσίες του
δικτύου Natura 2000, καθώς και το γεγονός ότι οι αρχές εξέτασαν πολλές χαράξεις. Οι αρχές
ενημέρωσαν επίσης την Επιτροπή ότι τα έργα αστικής ανάπτυξης που ήταν σε εξέλιξη είχαν
εγκαταλειφθεί.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν μέσω μιας συμπληρωματικής μελέτης την οποία διενήργησε το
Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης και αφορούσε την οικολογική αξία των περιοχών που επρόκειτο 
να πληγούν ότι, σε κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις στη χλωρίδα και στην πανίδα δεν
φαίνονταν να είναι σημαντικές. Στο πλαίσιο της ίδιας μελέτης, οι αρχές προτείνουν ωστόσο
πρόσθετα μέτρα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των οικοτόπων γύρω από το έργο και
την αύξηση της διαπερατότητας των εν λόγω υποδομών, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις στο φράγμα των συγκεκριμένων υποδομών. 

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις παράβασης των
υποχρεώσεων που προβλέπονται από την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενημέρωσαν τον καταγγέλλοντα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
του 2007 για την έκβαση της καταγγελίας του και κυρίως, για το γεγονός ότι οι πληροφορίες
που παρείχαν οι ισπανικές αρχές δεν επέτρεπαν τη συνέχιση της έρευνας ως περίπτωσης
πλημμελούς τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την περιβαλλοντική
κοινοτική νομοθεσία. 

Δεδομένης της μη αντίδρασης του καταγγέλλοντα, οι καταγγελίες τέθηκαν στο αρχείο με
απόφαση της 17ης Οκτωβρίου 2007.
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