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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

29.11.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0181/2011 της Rosa Burgos Rérez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Verdes de Aragón», σχετικά με κέντρο χειμερινών αθλημάτων 
στο Montanuy, στην αυτόνομη περιφέρεια της Αραγονίας στη βόρεια Ισπανία 
και τη σχετική περιβαλλοντική ζημία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι η εταιρεία Aramon, στην οποία τόσο η περιφερειακή 
κυβέρνηση της Αραγονίας όσο και η Ibercaja κατέχουν μερίδιο 50%, έχει αρχίσει να 
κατασκευάζει ένα κέντρο χειμερινών αθλημάτων στην τοπική αρχή της Montanuy που 
βρίσκεται στην ισπανική αυτόνομη περιφέρεια της Αραγονίας. Το κέντρο θα έχει επιζήμιες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην τοπική χλωρίδα και πανίδα όπως, για παράδειγμα, στη 
βουνοχιονόκοτα (lagopus mutus pyrenaicus) και στον πωγωνοφόρο γυπαετό (gypaetus 
barbatus), είδη τα οποία και τα δύο είναι απειλούμενα. Η αναφέρουσα αμφισβητεί την 
αντικειμενικότητα της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο αυτό, η οποία 
διενεργήθηκε από το INAGA (Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Αραγονίας) και, 
ως εκ τούτου, ζητεί από το Κοινοβούλιο να παρέμβει για να προστατεύσει και να διαφυλάξει 
μια περιοχή οικολογικής σημασίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Νοεμβρίου 2011.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τις πληροφορίες που παρείχε η αναφέρουσα υπό το 
πρίσμα του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ που είναι ενδεχομένως εφαρμοστέο εν 
προκειμένω.
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Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1, όπως τροποποιήθηκε (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ), προβλέπει διατάξεις σχετικά με τη διενέργεια 
εκτίμησης ΕΠΕ για ορισμένα σχέδια δημόσιων και ιδιωτικών έργων.  Η οδηγία ΕΠΕ κάνει 
διάκριση μεταξύ των αποκαλούμενων έργων του Παραρτήματος I, τα οποία πρέπει πάντοτε 
να υποβάλλονται σε διαδικασία ΕΠΕ, και των έργων του Παραρτήματος II, για τα οποία τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν, ή μέσω κατά περίπτωση εξέτασης ή/και βάσει κατώτατων ορίων ή 
κριτηρίων που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία μεταφοράς της οδηγίας, εάν πρέπει να 
υποβληθούν σε ΕΠΕ.  Όταν πραγματοποιείται εξέταση κατά περίπτωση ή καθορίζονται 
κατώτατα όρια ή κριτήρια, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά κριτήρια επιλογής που 
ορίζονται στο παράρτημα III της οδηγίας.  Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής περιλαμβάνονται 
τα χαρακτηριστικά του έργου, η θέση του και τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων 
επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Συνεπώς, για τα έργα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι είναι υποχρεωτική η διαδικασία 
ΕΠΕ.  Για τα έργα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II τα κράτη μέλη αποφασίζουν, πριν 
από τη χορήγηση της άδειας κατασκευής, εάν ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.  Η απόφασή τους αυτή πρέπει να δημοσιοποιηθεί.  Πρέπει να σημειωθεί ότι οι 
«χιονοδρομικές πίστες, οι μηχανισμοί ανάβασης και τα σχετικά έργα υποδομής», που 
συγκαταλέγονται στα έργα της κατηγορίας «Τουρισμός και αναψυχή», περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 12 α), της οδηγίας ΕΠΕ.

Η διαδικασία ΕΠΕ διασφαλίζει τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των σχεδίων προτού χορηγηθεί άδεια κατασκευής από την αρμόδια αρχή.  Το 
κοινό μπορεί να εκφράζει την άποψή του και όλες οι διαβουλεύσεις πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη.  Το κοινό πρέπει επίσης να ενημερώνεται για το περιεχόμενο της άδειας.

Σε ό,τι αφορά τις οδηγίες της ΕΕ για τη φύση (την οδηγία 2009/147/ΕΚ2 για τα πτηνά και την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ3 για τους οικοτόπους), αυτές ισχύουν εφόσον το συγκεκριμένο έργο 
ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε οποιονδήποτε τόπο του δικτύου Natura 2000.  
Πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τον αναφέροντα, αρκετοί τόποι κοινοτικής σημασίας 
(ΤΚΣ) και ζώνες ειδικής προστασίας πτηνών (SPA) μπορούν να επηρεασθούν από το εν λόγω 
έργο.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους, οποιοδήποτε σχέδιο 
ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε τόπους που ανήκουν στο Natura 2000 πρέπει να 
εκτιμάται δεόντως λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους διατήρησης των τόπων.  Βάσει των 
συμπερασμάτων της εκτίμησης, οι αρμόδιες αρχές συμφωνούν για το εν λόγω σχέδιο ή έργο 
μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα των τόπων.  Εάν δεν μπορεί 
να διασφαλισθεί αυτό, το σχέδιο μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις που 
                                               
1 Οδηγία 85/337/EΟΚ (ΕΕ L 175, 05.07.1985) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/EΚ 
(ΕΕ L 073, 14.03.1997), την οδηγία 2003/35/EΚ (ΕΕ L 156, 25.06.2003) και την οδηγία 
2009/31/EΚ (ΕΕ L 140, 05.06.2009).
2 Οδηγία 2009/147/EΚ (ΕΕ L 20 της 26.1.2010) που κωδικοποιεί την οδηγία 79/409/EΟΚ 
περί της διατήρησης των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103 της 25.4.1979).
3  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας, (ΕΕ L 206 της 22.7.1992).
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παρατίθενται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας και πρέπει να εφαρμόζονται επαρκή 
αντισταθμιστικά μέτρα.

Προκειμένου να ενημερωθεί λεπτομερώς σχετικά με την υπόθεση, η Επιτροπή ζήτησε 
πληροφορίες από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις σχετικές 
απαιτήσεις βάσει του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ, και συγκεκριμένα τον τρόπο με τον 
οποίο έχουν εφαρμόσει οι εν λόγω αρχές τις διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ και των οδηγιών για 
τη φύση.

Η Επιτροπή θα τηρεί την Επιτροπή Αναφορών ενήμερη σχετικά με κάθε περαιτέρω εξέλιξη 
σε αυτήν την υπόθεση.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Σε δύο περιπτώσεις, η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές για 
τον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας ΕΠΕ 2011/92/ΕΕ1, της οδηγίας για τα πτηνά 2009/147/ΕΚ2

και της οδηγίας για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ3, αναφορικά με το σχέδιο «Ampliación de la 
Estación de esquí de Cerler».

Όσον αφορά την οδηγία 2011/92/ΕΕ4 (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ή ΕΠΕ) και σύμφωνα με το περιεχόμενο της δήλωσης εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων5 (DIA) που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες για το περιβάλλον 
περιφερειακές αρχές, το σχέδιο θα πραγματοποιηθεί σε πέντε διαδοχικά στάδια σε χρονικό 
διάστημα 16 ετών. Το πεδίο της DIA περιορίζεται στον αποκαλούμενο «τομέα Castanesa», ο 
οποίος περιέχει τα έργα που περιλαμβάνονται στο Στάδιο Ι και ορισμένα από τα έργα του 
Σταδίου ΙΙ, λόγω της εδαφικής και λειτουργικής συνοχής με τα έργα του Σταδίου Ι. Τα έργα 
που περιλαμβάνει ο «τομέας Castanesa» δεν βρίσκονται εντός των ορίων καμίας περιοχής του 
δικτύου Natura 2000. Η DIA καταλήγει ότι τα έργα που περιλαμβάνει ο «τομέας Castanesa» 
είναι συμβατά με το περιβάλλον, εάν γίνουν σεβαστές οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του 
σχεδίου και τηρηθούν τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού και τα διορθωτικά μέτρα.

Σχετικά με τα υπόλοιπα στάδια του σχεδίου, η DIA θεώρησε ότι πρόκειται για αλληλένδετους 
τομείς από λειτουργική άποψη, αλλά ανεξάρτητους όσον αφορά τον χρόνο και την 
τοποθεσία. Για τεχνικούς και μεθοδολογικούς λόγους, δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί 
εκτίμηση των επιπτώσεων των σταδίων αυτών, εφόσον η εκτέλεσή τους προβλέπεται εντός 
διαστήματος 16 ετών. Για ένα τόσο εκτενές διάστημα δεν είναι εφικτό, ούτε σκόπιμο, να 
πραγματοποιηθεί μία μόνο αξιολόγηση των επιπτώσεων όλων των σταδίων του σχεδίου. 
Επομένως, πρέπει να καταρτισθούν συγκεκριμένα σχέδια για προσεχή στάδια, των οποίων οι 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο δίκτυο Natura 2000 θα αξιολογηθούν καταλλήλως.

                                               
1 ΕΕ L 26 της 28.1.2012.
2 Οδηγία 2009/147/EΚ (ΕΕ L 20 της 26.1.2010) που κωδικοποιεί την οδηγία 79/409/EΟΚ περί της διατήρησης 
των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103 της 25.4.1979).
3  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, 
(ΕΕ L 206 της 22.7.1992).
4 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40· ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5· ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17· ΕΕ L 140 της 
5.6.2009, σ. 114.
5 Επίσημη Εφημερίδα της Αραγονίας, αριθ. 254. 30.12.2010.
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Οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι επιπτώσεις στην περιοχή κοινοτικής σημασίας SCI 
ES 24100049 «Río Isábena» δεν αξιολογήθηκαν sensu stricto, καθώς η DIA που έχει εκδοθεί 
δεν καλύπτει το στάδιο του σχεδίου που ίσως προκαλέσει ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις 
(Στάδιο IV). Ωστόσο, τηρώντας την αρχή της προφύλαξης, η τρέχουσα DIA αναφέρει 
ορισμένες ενδεχόμενες επιπτώσεις και μία προσωρινή αξιολόγηση έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Όσον αφορά την παρακείμενη ζώνη ειδικής προστασίας πτηνών και την περιοχή ES0000149 
«Posets-Maladeta», οι ισπανικές αρχές απάντησαν ότι δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή 
όπου θα πραγματοποιηθεί το σχέδιο και ότι δεν αναμένονται άμεσες επιπτώσεις. Ωστόσο, οι 
έμμεσες επιπτώσεις στα είδη πτηνών που κατοικούν στην SPA έχουν αναλυθεί. Σύμφωνα με 
τις ισπανικές αρχές, μόνο το είδος Lagopus mutus pyrenaicus πιθανολογείται ότι είναι 
ευάλωτο. Για το είδος αυτό, έχουν θεσπισθεί μέτρα που συνίστανται στην αιχμαλώτιση και τη 
σήμανση των δειγμάτων που βρίσκονται στην περιοχή, πριν την έναρξη των έργων. Σκοπός 
αυτού του μέτρου είναι η λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με την συμπεριφορά 
του είδους αυτού, τις συνέπειες που ενδεχομένως να υποστεί και την αντίδρασή του. Η DIA 
επίσης προβλέπει λεπτομερείς μελέτες για τα είδη πανίδας που βρίσκονται στην περιοχή. 
Οι μελέτες αυτές θα συμπληρώσουν τις μελέτες στις οποίες βασίσθηκε η ΕΠΕ και θα 
παράσχουν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες συνέπειες που δεν έχουν 
ακόμη εντοπισθεί.

Οι ισπανικές αρχές ανέφεραν επίσης ότι το σχέδιο θα λειτουργεί με άντληση ύδατος που θα 
σέβεται την περιβαλλοντική ροή την οποία έχει καθορίσει το ισχύον σχέδιο διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμού. Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει δομές αποθήκευσης υδάτων με 
στόχο την αποφυγή άντλησης ύδατος όταν η περιβαλλοντική ροή βρίσκεται κάτω από την 
προκαθορισμένη.

Τέλος, οι ισπανικές αρχές ανέφεραν ότι η τελική έγκριση του σχεδίου «Ampliación de la 
Estación de esquí de Cerler» δεν έχει ακόμη δοθεί και ότι δεν έχει ορισθεί ημερομηνία για την 
έναρξη των έργων. Στις 8 Μαΐου 2012, ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της ισχύος της DIA 
(αρχικά για διάστημα δύο ετών με προθεσμία τις 30 Δεκεμβρίου 2012), η οποία είναι υπό 
εξέταση από τις αρμόδιες αρχές.

Συμπεράσματα
Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν στοιχειοθετεί, προς το παρόν, ότι οι 
διατάξεις των οδηγιών ΕΠΕ, για τα πτηνά και για τους οικοτόπους, δεν έχουν τηρηθεί.

Όσον αφορά την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τον Ιούνιο του 
2010 κινήθηκε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας, λόγω μη έγκρισης και υποβολής 
στην Επιτροπή του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για την περιοχή λεκάνης 
απορροής του ποταμού Ebro, μεταξύ άλλων.

5. Απάντηση της Επιτροπής (II), που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Στην προηγούμενη ανακοίνωσή της η Επιτροπή ενημέρωσε την Επιτροπή Αναφορών ότι δεν 
στοιχειοθετείται ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις της οδηγίας 85/337/EΟΚ1, της οδηγίας

                                               
1 ΕΕ L 26, 28.01.2012 (κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 85/337/EΟΚ για την εκτίμηση 
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2009/147/EΚ1 για τα πτηνά και της οδηγίας 92/43/EΟΚ2 για τους οικοτόπους.  

Όσον αφορά την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα3 η Επιτροπή υπενθύμισε ότι τον Ιούνιο του 
2010 κινήθηκε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας, λόγω μη έγκρισης και υποβολής 
στην Επιτροπή του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για την περιοχή λεκάνης 
απορροής του ποταμού Ebro, μεταξύ άλλων. 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε, στην πρόσφατη απόφασή του της 4ης 
Οκτωβρίου 2012 (Υπόθεση C-403/11 Επιτροπή κατά Ισπανίας) ότι η Ισπανία παρέλειψε να 
εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή – εξαιρουμένου του σχεδίου Distrito Fluvial de Cataluña).

Η Επιτροπή ζήτησε από τις ισπανικές αρχές να υποβάλουν τα μέτρα που έλαβαν για να 
συμμορφωθούν προς τους όρους της προαναφερθείσας απόφασης, και πιο συγκεκριμένα την 
έγκριση των εκκρεμούντων σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών 
(συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής του Ebro).

Όσον αφορά τις πιθανές παραβιάσεις σχετικά με το προσχέδιο υδρολογικού σχεδίου για τη 
λεκάνη απορροής του ποταμού Ebro, μόνο μετά την έγκριση και την υποβολή του Σχεδίου 
Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού για τη λεκάνη αυτή, θα είναι σε θέση η Επιτροπή 
να αναλύσει τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα και με 
τις διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους και, εάν κριθεί απαραίτητο, να λάβει μέτρα.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την έγκριση και εφαρμογή 
από την Ισπανία των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών,
συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου για τη λεκάνη απορροής του Ebro.

                                                                                                                                                  
των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως 
τροποποιήθηκε).

1 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης 
Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την προστασία των αγρίων πτηνών. ΕΕ L 20, 26.01.2010.

2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7).

3 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων (ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1–73). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά 
από την οδηγία 2009/31/ΕΚ (ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 114).


