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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0716/2008, 0716/2008, του Luis Cerillo Escudero, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης «Ecologistas en Accion de Valencia», 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας 85/337/ΕΚ για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον του σχεδίου κατασκευής πίστας Φόρμουλα 1 στη 
Βαλένθια

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι τοπικές αρχές της Βαλένθια παραβίασαν την κοινοτική οδηγία 
85/337 για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά την έγκριση της κατασκευής 
πίστας της Φόρμουλα 1 στη Βαλένθια. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι δεν εκπονήθηκε εκτίμηση 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον και ότι δεν πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση κατά 
τη διαδικασία έγκρισης. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι αρμόδιες αρχές δεν 
ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα περιβαλλοντικής πληροφόρησης που τους υπέβαλαν διάφορες 
περιβαλλοντικές ενώσεις και δεν απάντησαν στα ερωτήματα που έθεσε ο περιφερειακός 
Διαμεσολαβητής (Sindic de Greuges) για το ζήτημα αυτό. Ο αναφέρων ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Επιτροπή τη διερεύνηση αυτού του θέματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές της Βαλένθια παραβίασαν 
την οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά την έγκριση 
της κατασκευής πίστας της Φόρμουλα 1 στην πόλη της Βαλένθια. Ο αναφέρων ισχυρίζεται 
ότι δεν εκπονήθηκε εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και ότι δεν πραγματοποιήθηκε 
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δημόσια διαβούλευση κατά τη διαδικασία έγκρισης.

Η Επιτροπή εξέτασε τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 
Επιτροπή έλαβε επίσης αρκετές επιστολές για ενδεχομένως εσφαλμένη εφαρμογή της 
κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας αναφορικά με το συγκεκριμένο έργο. Επιπλέον, η 
Επιτροπή έλαβε τη γραπτή ερώτηση P-0529/08 σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ2 και την οδηγία 
2003/35/ΕΚ3, (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή 
οδηγία ΕΠΕ) προβλέπει την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Η οδηγία ΕΠΕ κάνει διάκριση μεταξύ των αποκαλούμενων 
σχεδίων του παραρτήματος Ι, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται πάντα σε εκτίμηση ΕΠΕ, και 
των σχεδίων του παραρτήματος ΙΙ, για τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν είτε μέσω κατά 
περίπτωση εξέτασης είτε βάσει ορίων ή κριτηρίων που θέτει η εθνική νομοθεσία μεταφοράς 
της οδηγίας εάν πρέπει να υποβληθούν σε εκτίμηση ΕΠΕ.

Συνεπώς, για τα σχέδια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι η διαδικασία ΕΠΕ είναι 
υποχρεωτική. Για τα σχέδια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ, τα κράτη μέλη πρέπει 
να αποφασίζουν, πριν χορηγηθεί η άδεια, εάν αυτά ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι «μόνιμες πίστες αγώνων και δοκιμών μηχανοκίνητων 
οχημάτων» εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 11, στοιχείο α), της οδηγίας ΕΠΕ. 
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η αστική πίστα της Φόρμουλα 1 στη Βαλένθια δεν 
είναι μόνιμη και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΕΠΕ.

Καθώς η οδηγία ΕΠΕ δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση 
να παρέμβει. Οι ανησυχίες που διατυπώνει ο αναφέρων, μαζί με άλλες ενδεχόμενες πτυχές 
που σχετίζονται με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, καλύπτονται αποκλειστικά από 
τη νομοθεσία του κράτους μέλους. Εάν ο αναφέρων επιθυμεί να τις αμφισβητήσει, πρέπει να 
χρησιμοποιήσει τα μέσα προσφυγής που προβλέπει η ισπανική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν στοιχειοθετείται πιθανή παραβίαση της 
κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη συγκεκριμένη υπόθεση.
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