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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0470/2006, της Juliana Chaves, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης 
«Amics de la Tierra – Eivissa», η οποία συνοδεύεται από 10 849 υπογραφές, σχετικά με 
τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των σχεδίων κατασκευής αυτοκινητοδρόμων στη νήσο 
Ibiza

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, εξ ονόματος της ένωσης «Amics de la Tierra – Eivissa», επικρίνει τα σχέδια 
των τοπικών αρχών της Ibiza για την κατασκευή αρκετών αυτοκινητοδρόμων στη νήσο Ibiza. 
Η αναφέρουσα θεωρεί ότι η υλοποίηση των εν λόγω σχεδίων θα έχει ως αποτέλεσμα την 
ανάπτυξη ενός οδικού δικτύου δυσανάλογου προς το μέγεθος της νήσου και διαμαρτύρεται 
για τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον (καθώς και σε προστατευόμενες, από τη σύμβαση 
RAMSAR, περιοχές). Η αναφέρουσα αμφισβητεί επίσης ορισμένες διοικητικές αποφάσεις 
σχετικά με την υλοποίηση των εν λόγω σχεδίων, οι οποίες οδήγησαν σε κάποιες νομικώς 
αβέβαιες απαλλοτριώσεις. Η αναφέρουσα ζητεί τη διερεύνηση της κατάστασης από το 
Κοινοβούλιο.

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 την 1η Ιουνίου 2007.

Η αναφέρουσα θεωρεί το σχέδιο των τοπικών αρχών της Eivissa για κατασκευή αρκετών 
αυτοκινητοδρόμων στο νησί δυσανάλογο και απειλή για το περιβάλλον της περιοχής.

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για την απάντηση που δόθηκε στη γραπτή ερώτηση P-2048/06, 
όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να επικοινωνήσει με τις ισπανικές αρχές με σκοπό 
την περαιτέρω διερεύνηση των θεμάτων που εγείρονται όσον αφορά το σχετικό 
περιβαλλοντικό δίκαιο της Κοινότητας.
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Η Επιτροπή ζήτησε τα σχόλια των αρμόδιων αρχών σχετικά με τα γεγονότα που θίγονται 
στην προαναφερθείσα γραπτή ερώτηση καθώς και σε δύο άλλες (E-3032/06 and E-2813/06) 
και σε αρκετές καταγγελίες που έχουν υποβληθεί από ιδιώτες στην Επιτροπή.

Σύμφωνα με όλες αυτές τις πληροφορίες, το σχέδιο κατασκευής των αυτοκινητοδρόμων θα 
επηρεάσει αρνητικά τη ζώνη ειδικής προστασίας της νήσου (ΖΕΠ) και προτεινόμενο τόπο 
κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) «Ses Salines d'Eivissa i Formentera» και τον προτεινόμενο τόπο 
κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) «Serra Grossa», καθώς και την πολιτιστική και ιστορική 
κληρονομιά της νήσου. Το σχέδιο θα υποβληθεί προφανώς σε απλοποιημένη διαδικασία 
ΕΠΕ.

Ως απάντηση στο αίτημα της Επιτροπής για πληροφορίες, οι ισπανικές αρχές υπέβαλαν 
λεπτομερή έκθεση τον Δεκέμβριο του 2006.

Όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, για τους οικοτόπους 1 η Επιτροπή θεωρεί 
ότι τα σχέδια «Desdoblamiento de la segunda ronda de Eivissa» και «Desdoblamiento de la 
carretera Eivissa-Sant Antoni» δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους τόπους Natura 2000.
Όσον αφορά το σχέδιο «Nuevo acceso al aeropuerto de Eivissa», η Επιτροπή είναι της 
άποψης ότι η τροποποίηση αυτού του σχεδίου, το οποίο απαιτούσε αλλαγή στο σύστημα 
αποστράγγισης, διασφαλίζει ότι το σχέδιο δεν είναι πιθανό να έχει αρνητικό αντίκτυπο στον 
τόπο «Ses Salines d'Eivissa i Formentera». Επομένως, φαίνεται ότι τα σχέδια έχουν 
υποβληθεί στις κατάλληλες εκτιμήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 
3 της οδηγίας για τους οικοτόπους και ότι έχουν ληφθεί τα δέοντα μέτρα προστασίας.

Όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από την οδηγία
85/337/ΕΟΚ2της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες
97/11/ΕΚ3 και 2003/35/ΕΚ4, η Επιτροπή δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την εκτίμησή της.

Η Επιτροπή θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για το τελικό αποτέλεσμα αυτής της 
έρευνας.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή ανέφερε ότι τα σχέδια που αποτελεούν 
αντικείμενο της παρούσας αναφοράς είχαν ήδη υποβληθεί στην κατάλληλη αξιολόγηση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 (3) της οδηγίας για τους οικοτόπους και ότι είχαν 
ληφθεί υπόψη τα σχετικά μέτρα προστασίας. 

Την εποχή εκείνη, η Επιτροπή είχε υποσχεθεί να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών 
σχετικά με  το τελικό αποτέλεσμα αυτής της έρευνας, αμέσως μετά την περάτωση της 
αξιολόγησή της όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που ορίζονται σύμφωνα με 
την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7-50.
2 ΕΕ L 175 της 5.7.1985.
3 ΕΕ L 073 της 14.3.1997.
4 ΕΕ L 156 της 25.6.2003.
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επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε 
από την οδηγία 97/11/ΕΚ και την οδηγία 2003/35/ΕΚ. 

Όπως εξήγησε η Επιτροπή στην Επιτροπή Αναφορών της 24ης Ιουνίου 2008, εάν ληφθούν 
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων (διαπλάτυνση της οδού Eivissa-Sant Antoni· 
νέα πρόσβαση στο αεροδρόμιο και τη διεύρυνση του 2ου δακτυλίου της Eivissa), τα σχέδια 
δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας κυκλοφορίας κατά την 
έννοια της Συμφωνίας για τις κύριες διεθνείς οδικές αρτηρίες της 15ης Νοεμβρίου 1975. 

Τα έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία "άλλα έργα κατασκευής οδών", όπως ορίζεται στο 
σημείο 10ε του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ. Φαίνεται ότι οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν τα σχέδια σε 
απλοποιημένη διαδικασία ΕΠΕ αναλύοντας τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις όσον αφορά
τους παράγοντες που απαριθμούνται στο άρθρο 3 της τροποποιηθείσας οδηγίας ΕΠΕ.

Επειδή δεν είναι σε θέση να εντοπίσει οιαδήποτε παραβίαση του κοινοτικού δικαίου στον 
τομέα του περιβάλλοντος, η Επιτροπή έκλεισε την έρευνά της στις 31 Ιανουαρίου 2008. 


