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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1462/2007, του Antonio Rodríguez Pérez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción, η οποία 
συνοδεύεται από 1 ακόμη υπογραφή, σχετικά με διακοπή του σχεδίου 
κατασκευής του τμήματος Agaete-San Nicolás de Tolentino του 
αυτοκινητοδρόμου GC-2, στην Gran Canaria

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες επικρίνουν την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το τμήμα Agaete-San Nicolás de Tolentino του 
αυτοκινητοδρόμου GC-2 στην Gran Canaria, παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις θα είναι σημαντικές. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των αναφερόντων, ποσοστό 78% 
της διαδρομής του αυτοκινητοδρόμου θα επηρεάσει το εθνικό πάρκο Tamadaba, τοποθεσία 
Natura 2000 καταχωρημένη ως τόπος κοινοτικής σημασίας και ζώνη ειδικής προστασίας για 
τη διατήρηση των πτηνών, η οποία παρέχει άσυλο στα περισσότερα αυτόχθονα φυτά και ζώα, 
περιλαμβανομένων ορισμένων ειδών προτεραιότητας. Οι αναφέροντες επικρίνουν επίσης το 
γεγονός ότι μόνο η επιλεγείσα εναλλακτική λύση υποβλήθηκε σε εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, ενώ οι τρεις άλλες εναλλακτικές λύσεις δεν εξετάσθηκαν επαρκώς διεξοδικά. 
Προτείνουν οι ίδιοι μια ενδεχόμενη εναλλακτική λύση. Στο πλαίσιο αυτό, οι αναφέροντες 
κατηγορούν την ισπανική κυβέρνηση ότι παραβίασε αρκετές περιβαλλοντικές οδηγίες 
(οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, οδηγία 2003/35/ΕΚ 
σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που 
αφορούν το περιβάλλον, οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών) και ζητούν τη διακοπή του σχεδίου και την άρνηση κάθε συγχρηματοδότησης από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Ο αναφέρων εγείρει ανησυχίες σχετικά με οδικό σχέδιο που προβλέπεται να συνδέσει τις 
περιοχές Agaete και San Nicolás de Tolentino, στη νήσο της Gran Canaria, στον τόπο 
κοινοτικής σημασίας και ζώνη ειδικής προστασίας ES 0000111 «Tamadaba». Ο αναφέρων 
ανησυχεί ιδιαίτερα για την αδυναμία των αρχών να εξετάσουν διεξοδικά άλλες εναλλακτικές 
λύσεις αναφορικά με το εν λόγω οδικό σχέδιο. Κατά την άποψή του, το γεγονός ότι μόνο η 
επιλεγείσα εναλλακτική λύση υποβλήθηκε σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις 
αρμόδιες αρχές αντιβαίνει στις απαιτήσεις της οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων1.
Επιπλέον, ο αναφέρων θεωρεί ότι δεν εκτιμήθηκε επαρκώς ο θόρυβος και η φωτορρύπανση 
που έχουν αντίκτυπο σε ορισμένα είδη πτηνών, τα οποία προστατεύονται από την οδηγία για 
τα πτηνά2, και εκτιμά ότι η κατασκευή του δρόμου θα έχει επίσης συνέπειες σε ορισμένους 
προστατευόμενους οικοτόπους που καλύπτονται από την οδηγία για τους οικοτόπους3. Εκτός 
αυτού, ο αναφέρων διερωτάται σχετικά με τη συμμόρφωση του έργου με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας για τα πτηνά.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη σχετικά με το σχέδιο υποδομής για το οποίο κάνει λόγο ο 
αναφέρων. Οι απόψεις που εκφράζει ο αναφέρων έχουν ήδη περιέλθει στην προσοχή της 
Επιτροπής μέσω δημόσιας εκστρατείας που διοργανώθηκε με καρτ ποστάλ.

Η Επιτροπή είχε ξεκινήσει έρευνες σχετικά με την εφαρμογή εκ μέρους των αρμόδιων αρχών 
των απαιτήσεων που προβλέπονται στην οδηγία για την εκτίμηση των επιπτώσεων και την 
οδηγία για τους οικοτόπους, σε συνέχεια προηγούμενης γραπτής ερώτησης (E-1928/06) που 
υπέβαλε ο κ. David Hammerstein-Mintz, βουλευτής του ΕΚ.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, η Επιτροπή, στην επιστολή της τής 22ας Φεβρουαρίου 2007 
προς τις ισπανικές αρχές ζήτησε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Οι 
ισπανικές αρχές απάντησαν με επιστολή της 14ης Μαΐου 2007. Επίσης, διεξήχθησαν 
λεπτομερείς συζητήσεις με τις αρμόδιες αρχές στη συνεδρίαση δέσμη για τις παραβιάσεις που 
πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, στις 26 Απριλίου 2007.

Από την ανάλυση της απάντησης των ισπανικών αρχών προκύπτει ότι το εν λόγω σχέδιο 
υποβλήθηκε σε διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία κατέληξε σε 
θετική δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 15ης Μαΐου 2006 (όπως επισημαίνει ο 
αναφέρων). Στη δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων παρουσιάζονται τα κύρια σημεία των 
διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων που μελετήθηκαν. Η Επιτροπή έκρινε ότι αυτό συνάδει 

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, Επίσημη Εφημερίδα L 175 της 05.7.1985, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ (ΕΕ L 073 της 14.3.1997) και την οδηγία 2003/35/ΕΚ (ΕΕ L 156 της
25.6.2003).
2  Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, ΕΕ L
103 της 25.4.1979.
3 Οδηγία 92/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992.



CM\750399EL.doc 3/4 PE415.084v01-00

EL

με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία για την εκτίμηση των επιπτώσεων.

Προκειμένου να εξασφαλίσει ότι εκπληρώνονται δεόντως οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από 
την «οδηγία για τους οικοτόπους», η Επιτροπή απέδωσε επίσης ιδιαίτερη προσοχή στην 
ποιότητα της εκτίμησης που διενήργησαν οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να προσδιορίσουν 
τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να 
υπενθυμιστεί ότι, βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους, η εκτίμηση δυνητικών
εναλλακτικών λύσεων για το σχέδιο θεωρείται ότι αποτελεί μέρος των απαιτήσεων που 
ορίζονται στο άρθρο 6, παράγραφος 4 της οδηγίας, από τη στιγμή που έχουν αναγνωριστεί
ενδεχόμενες σημαντικές αρνητικές συνέπειες κατά την εκτίμηση που διενεργήθηκε δυνάμει 
του άρθρου 6, παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας.

Η Επιτροπή εξέτασε ενδελεχώς τις πληροφορίες που παρείχαν οι ισπανικές αρχές όσον αφορά 
τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προσδιορίζονται στις μελέτες που διεξήχθησαν 
πριν από την αδειοδότηση της κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου.

Σε ό,τι αφορά τον συνολικό αντίκτυπο του αυτοκινητοδρόμου, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό 
να υπενθυμιστεί η γνώμη της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής (Servicio de Biodiversidad de
la Dirección de Medio natural de la CCAA de Canarias), η οποία έκρινε ότι το εν λόγω οδικό 
σχέδιο δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στα προστατευόμενα είδη που αναφέρονται στα 
Παραρτήματα ΙΙ και ΙV της οδηγίας για τους οικοτόπους, ούτε σε κανένα είδος πτηνών που 
περιέχονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας για τα πτηνά.

Στο πλαίσιο αυτό, η λεπτομερής χαρτογράφηση που υπέβαλαν οι ισπανικές αρχές έδωσε στην 
Επιτροπή τη δυνατότητα να εξετάσει διεξοδικά τους ειδικούς οικοτόπους και τα 
συγκεκριμένα είδη που εντοπίζονται στον τόπο κοινοτικής σημασίας και ενδέχεται να 
επηρεαστούν από τον αυτοκινητόδρομο· η Επιτροπή δεν διαπίστωσε κανέναν πρόσθετο 
σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο.

Όπως υπογραμμίζει ο αναφέρων, οι αρχές αναγνωρίζουν ότι το σχέδιο θα έχει όντως 
επιπτώσεις σε περιοχές που καλύπτονται από τον προστατευόμενο οικότοπο 5330 
«Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες» (οικότοπος χωρίς προτεραιότητα). Σύμφωνα 
με τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή, η έκταση της περιοχής του οικοτόπου 
5330 που θα πληγεί εκτιμάται σε 4,07 εκτάρια (αντιπροσωπεύει ποσοστό 0,4% της επέκτασης 
του οικοτόπου στον τόπο κοινοτικής σημασίας), ενώ έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένα 
αντισταθμιστικά μέτρα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στον οικότοπο 
5330, οι οποίες προκαλούνται κυρίως από το χαλίκι που χρειάζεται για την κατασκευή της 
οδού. Σε αυτά τα αντισταθμιστικά μέτρα υποδεικνύεται, ειδικότερα, η τροποποίηση της 
διαδρομής σε ορισμένα μέρη και επίσης η φύτευση συγκεκριμένων ειδών προκειμένου να 
βελτιωθούν οι τρέχουσες συνθήκες διατήρησης αυτού του οικοτόπου εντός του τόπου
κοινοτικής σημασίας «Tamadaba». Συνολικά, δεν κρίνεται σημαντικός ο αντίκτυπος του 
αυτοκινητοδρόμου στον οικότοπο 5330.

Με βάση τις προαναφερθείσες πληροφορίες, η Επιτροπή κρίνει ότι οι ισπανικές αρχές
τήρησαν τις διατάξεις των οδηγιών 85/337/ΕΚ, 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ κατά την 
εξέταση των εναλλακτικών λύσεων και την αδειοδότηση του οδικού έργου. Το έργο
υποβλήθηκε πράγματι σε εξέταση εναλλακτικών λύσεων, και η εκτίμηση των ενδεχόμενων
επιπτώσεων του έργου στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του, θα 
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πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα του άρθρου 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για τους 
οικοτόπους. Αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων συμπεραίνεται ότι το εν λόγω οδικό σχέδιο δεν θα επηρεάσει σημαντικά τους
οικοτόπους και τα είδη, η θετική γνώμη που εξέδωσαν οι αρχές πρέπει να θεωρηθεί ότι 
χορηγήθηκε βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για τους οικοτόπους. Ως εκ
τούτου, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι αρμόδιες αρχές δεν υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 6, παράγραφος 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους, οι 
οποίες εφαρμόζονται μόνο σε σχέδια που ενδέχεται να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις σε προστατευόμενους τόπους.

Συνεπώς, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν υπάρχει παραβίαση των οδηγιών για τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και για τη φύση. Η έρευνα της παρούσας υπόθεσης περατώθηκε με απόφαση της 
Επιτροπής στις 30 Ιανουαρίου 2008. Η οργάνωση που εκπροσωπεί ο αναφέρων έχει ήδη
ενημερωθεί σχετικά με τους κύριους λόγους περάτωσης της έρευνας με επιστολή που 
απεστάλη στις 14 Δεκεμβρίου 2007.


