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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1652/2008, του D. T. B., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατασκευή στη νήσο Ibiza (Βαλεαρίδες Νήσοι) διαφόρων αυτοκινητοδρόμων με 
μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε υγροβιότοπους

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να διερευνηθεί εάν η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων προέβη σε 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή 
αυτοκινητοδρόμου που θίγει υγροβιότοπους που προστατεύονται από τη διεθνή Σύμβαση 
RAMSAR. Επίσης, ζητεί οι απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την υλοποίηση των εν λόγω έργων 
να διεξαχθούν με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Η Επιτροπή έχει ήδη διατυπώσει τις ίδιες παρατηρήσεις στην ανακοίνωσή της τής 19ης 
Ιουνίου 2009 επί της αναφοράς 470/2006 η οποία αφορούσε ακριβώς το ίδιο θέμα.

Τα σχέδια για τα οποία γίνεται λόγος στην παρούσα αναφορά έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
κατάλληλων αξιολογήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 3, της 
οδηγίας για τους οικοτόπους1, και έχουν ληφθεί υπόψη τα σχετικά μέτρα προστασίας.
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Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις 
υποχρεώσεις που ορίζει η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως 
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ2 και 2003/35/ΕΚ3. Όταν λαμβάνονται υπόψη τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων (διαπλάτυνση της οδού Eivissa-Sant Antoni· νέα 
πρόσβαση στο αεροδρόμιο και διαπλάτυνση της δεύτερης περιφερειακής οδού της Eivissa), 
τα σχέδια δεν μπορούν να θεωρηθούν αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας κυκλοφορίας όπως 
νοούνται οι όροι αυτοί στην ευρωπαϊκή συμφωνία για τις κύριες διεθνείς οδικές αρτηρίες της 
15ης Νοεμβρίου 1975.

Τα σχέδια εμπίπτουν στην κατηγορία των «άλλων σχεδίων οδικών έργων» όπως ορίζονται 
στο σημείο 10ε του Παραρτήματος II της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις 
οδηγίες 97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ. Φαίνεται ότι οι αρμόδιες αρχές υπέβαλαν τα σχέδια σε 
απλοποιημένη διαδικασία ΕΠΕ, αναλύοντας τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις τους στους 
παράγοντες που απαριθμούνται στο άρθρο 3 της οδηγίας ΕΠΕ, όπως τροποποιήθηκε.

Δεδομένου ότι δεν μπόρεσε να εντοπίσει καμία παραβίαση του κοινοτικού περιβαλλοντικού 
δικαίου, η Επιτροπή περάτωσε την έρευνά της στις 31 Ιανουαρίου 2008.
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