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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1334/2010, του Samuel Martin-Sosa, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του περιβαλλοντικού κινήματος «Ecologistas en Acción», σχετικά 
με τη δημιουργία ενός χώρου διάθεσης αποβλήτων πλησίον της πόλης του 
Τολέδο στην Ισπανία και τους σχετικούς κινδύνους για τους πληθυσμούς 
σπάνιων και προστατευόμενων αετών της περιοχής

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται κατά των σχεδίων δημιουργίας ενός χώρου διάθεσης αποβλήτων 
πλησίον της ισπανικής πόλης του Τολέδο. Θεωρεί ότι το γεγονός αυτό θα είχε ολέθριες 
επιπτώσεις στους τοπικούς πληθυσμούς ισπανικού βασιλαετού (Aquila adalberti) και 
σπιζαετού (Hieratus fasciatus), που καλύπτονται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης Life της 
ΕΕ. Καθώς το πρόγραμμα Life αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας για την εφαρμογή των 
οδηγιών της ΕΕ για την προστασία των άγριων πτηνών, ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να επιληφθεί του ζητήματος αυτού και να διερευνήσει κατά πόσον η δημιουργία 
του εν λόγω χώρου διάθεσης αποβλήτων σε άμεση γειτνίαση με τους τόπους διαβίωσης και 
αναπαραγωγής των προστατευόμενων πτηνών συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.

Τα πραγματικά περιστατικά που κατατίθενται στην παρούσα αναφορά εξετάζονται από την 
Επιτροπή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «EU PILOT», μετά από καταγγελία του αναφέροντος.

Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές σχετικά με την εκπλήρωση των 
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υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα 4 και 5 έως 10 της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 
97/11/ΕΚ, 2003/35/ΕΚ και 2009/31/ΕK, καθώς και της υποχρέωσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 4, παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ης Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Από την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 2011 και μετά, πραγματοποιήθηκαν 
επαφές μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των ισπανικών αρχών και ανταλλαγές 
απόψεων με σκοπό την αποσαφήνιση της υπόθεσης και την εξακρίβωση του κατά πόσον 
τηρήθηκαν τα άρθρα 4 και 5 έως 10 της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης 
Ιουνίου 19851, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ2, 
2003/35/ΕΚ3 και 2009/31/ΕΚ4, καθώς και της υποχρέωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ5, της 30ης Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως 
των αγρίων πτηνών.

Η έρευνα βρίσκεται επί του παρόντος σε προχωρημένο στάδιο και η Επιτροπή αναμένει να 
είναι σε θέση να καταλήξει σε συμπέρασμα επί της εν λόγω έρευνας τους προσεχείς μήνες. 

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012.

Υπήρξαν περαιτέρω επαφές και ανταλλαγές μεταξύ της Επιτροπής και των ισπανικών αρχών 
για να ελεγχθεί η συμμόρφωση των στοιχείων που τίθενται στην παρούσα αναφορά με την 
οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 19856, για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως 
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ7, 2003/35/ΕΚ8 και 2009/31/ΕΚ9 καθώς και της 
υποχρέωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4.4 και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ10, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών.

Η τελευταία από τις ανταλλαγές αυτές αποτελούνταν από τη διαβίβαση στην Επιτροπή ενός 
ογκώδους συνόλου πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία ΕΠΕ που ακολουθήθηκε. Αυτές 
οι πληροφορίες είναι τώρα στο στάδιο της αξιολόγησης.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985.
2 ΕΕ L 73 της 14.3.1997.
3 ΕΕ L 156 της 25.6.2003.
4 ΕΕ L 140 της 5.6.2009.
5 ΕΕ L 20 της 26.1.2010.
6 ΕΕ L 175 της 5.7.1985.
7 ΕΕ L 73 της 14.3.1997.
8 ΕΕ L 156 της 25.6.2003.
9 ΕΕ L 140 της 5.6.2009.
10 ΕΕ L 20 της 26.1.2010.
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Η έρευνα της Επιτροπής εστιάζεται τώρα στα τελευταία έγγραφα που ελήφθησαν.

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙΙ), που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013.

Μετά την αξιολόγηση των πληροφοριών που υπέβαλαν οι ισπανικές αρχές, κατόπιν αιτήματος 
της Επιτροπής, θα μπορούσαν να συναχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα.

Ο χώρος διάθεσης αποβλήτων της παρούσας αναφοράς ήταν το αντικείμενο μελέτης 
σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 19851 για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ2, 2003/35/ΕΚ3 και 
2009/31/ΕK4

. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συνήφθη με απόφαση της αρμόδιας 
αρχής της 6ης Ιουνίου 2005. Στη συνέχεια, το έργο έλαβε την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική 
άδεια στις 3 Σεπτεμβρίου 2009.

Επιπλέον, προτάθηκε από τις ισπανικές αρχές ένα έργο για την επεξεργασία των αποβλήτων 
και την λιπασματοποίησή τους. Αυτό το είδος έργου περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
προαναφερθείσας οδηγίας. Με απόφαση της 25ης Ιανουαρίου 2010 και σύμφωνα με το άρθρο 
4 της οδηγίας, οι ισπανικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει το έργο να γίνει 
αντικείμενο μελέτης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η τοποθεσία του χώρου διάθεσης των αποβλήτων δεν είναι μέσα στα όρια ή κοντά σε ζώνη 
ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) ειδικά καθορισμένη από τις ισπανικές αρχές βάσει της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ5, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 
2009 σχετικά με την διατήρηση ειδών αγρίων πτηνών, ή οποιαδήποτε άλλη προστατευόμενη 
περιοχή σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Επιπλέον, οι ισπανικές αρχές ενημέρωσαν την 
Επιτροπή σχετικά με τη σταθερή ανάπτυξη του αναπαραγωγικού πληθυσμού του Aquila 
adalberti στην επαρχία του Τολέδο τα τελευταία χρόνια (αύξηση από 27 αναπαραγωγικά 
ζεύγη το 2003 σε 64 το 2011). Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι το έργο αυτό 
προκαλεί οποιεσδήποτε σημαντικές διαταράξεις επιζήμιες για τα πτηνά. 

Συμπέρασμα

Εν όψει των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να εντοπίσει τυχόν παραβίαση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ σε αυτή την υπόθεση και αποφάσισε να περατώσει την 
έρευνά της.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985
2 ΕΕ L 73 της 14.3.1997
3 ΕΕ L 156 της 25.6.2003
4 ΕΕ L 140 της 5.6.2009
5 ΕΕ L 20 της 26.1.2010


