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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

17.12.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0102/2009, του Eduardo Galguera García, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης "Fuente Grande", σχετικά με την απομάκρυνση των 
ισόπεδων διαβάσεων της σιδηροδρομικής γραμμής μικρού πλάτους FEVE 
στον δήμο Llanes, στην Asturias της Ισπανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες αντιτίθενται στην απομάκρυνση των ισόπεδων διαβάσεων της 
σιδηροδρομικής γραμμής μικρού πλάτους FEVE στον δήμο Llanes, επισημαίνοντας ότι αυτό 
γίνεται στο πλαίσιο στρατηγικού προγράμματος υποδομών και μεταφορών του υπουργείου 
Δημοσίων Έργων. Οι αναφέροντες αντιτίθενται στο έργο λόγω του ότι προβλέπει την 
κατασκευή γεφυρών που θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στις θιγόμενες 
αγροτικές κοινότητες. Παρά τη συγχρηματοδότησή τους από την ΕΕ, τα έργα αυτά συνιστούν 
παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας, λόγω μη τήρησης των χρονικών προθεσμιών 
ενημέρωσης του κοινού και μη διεξαγωγής των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
που απαιτούνται από την κοινοτική νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Τα γεγονότα που εγείρει η παρούσα αναφορά έχουν διερευνηθεί από την Επιτροπή μέσω του EU 
PILOT.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το εθνικό σχέδιο για τις ισόπεδες διαβάσεις, που προβλέπει την 
εκτέλεση έργων για την αύξηση της ασφάλειας ενός αριθμού υφιστάμενων ισόπεδων 
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διαβάσεων και την κατάργηση πολλών άλλων, δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης 
δυνάμει της οδηγίας ΣΠΕ. Εντούτοις, ο αναφέρων θεωρεί ότι το σχέδιο θα έπρεπε να είχε 
αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης δυνάμει της οδηγίας ΣΠΕ και ότι ορισμένα από τα έργα για 
την κατάργηση ισόπεδων διαβάσεων που προβλέπονται στο σχέδιο (αρκετές χιλιάδες 
συνολικά) θα έχουν ενδεχομένως σημαντικό αντίκτυπο σε τοποθεσίες του δικτύου Natura 
2000. Ο αναφέρων ζητεί να μην χορηγηθούν κοινοτικοί πόροι για ένα τέτοιου είδους σχέδιο.

Στόχος της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων1 είναι, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, η υψηλού επιπέδου 
προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην 
προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση βιώσιμης 
ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας ότι, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, θα γίνεται εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισμένα σχέδια και προγράμματα που ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιου είδους εκτίμησης 
ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, το άρθρο 4 της οδηγίας, που περιλαμβάνει τις 
γενικές της υποχρεώσεις, ορίζει στην παράγραφο 1 ότι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 3 πραγματοποιείται κατά την εκπόνηση ενός σχεδίου 
ή προγράμματος και πριν από την έγκρισή του ή την έναρξη της σχετικής νομοθετικής 
διαδικασίας.

Ωστόσο, προκειμένου ένα σχέδιο να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 αυτής (ορισμοί), ως "σχέδια και προγράμματα" νοούνται τα σχέδια και 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και οι τροποποιήσεις τους:

- που εκπονούνται ή/και εγκρίνονται από μια αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο ή που εκπονούνται από μια αρχή προκειμένου να εγκριθούν, μέσω νομοθετικής 
διαδικασίας, από το Κοινοβούλιο ή την Κυβέρνηση, και
- που απαιτούνται βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.

Επίσης, το άρθρο 3, παράγραφος 2 της οδηγίας ορίζει ότι τέτοιου είδους σχέδια θα πρέπει 
να καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων που απαριθμούνται στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα σχέδια ισόπεδων διαβάσεων δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα 
της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον2, όπως τροποποιήθηκε.
Επίσης, λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους, τα εν λόγω σχέδια ενδέχεται να μην έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις σε τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000 και η Επιτροπή δεν έχει στη 
διάθεσή της στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι μπορεί να επέλθουν τέτοιου είδους 
επιπτώσεις.

Τέλος, οι ισπανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι, όταν η κατάργηση ισόπεδων διαβάσεων 
σχετίζεται με άλλα έργα σιδηροδρομικών υποδομών, αυτά θα υπόκεινται σε επαρκή 

                                               
1 ΕΕ L 197 της 21.07.2001, σελ. 30-37
2 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σελ. 40-48



CM\800284EL.doc 3/3 PE431.119v01-00

EL

εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Συμπέρασμα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για πιθανή 
παραβίαση της οδηγίας ΣΠΕ.


