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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0835/2009, της María Alejandra Pérez Montedeoca, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της "Plataforma por la alternativa del anillo insular", 
σχετικά με κατασκευαστικές εργασίες στο πλαίσιο του έργου "cierre del 
anillo insular" στη νήσο Τενερίφη των Κανάριων Νήσων

Αναφορά 1241/2009, του I. D. Rodríguez Cámara, ισπανικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 69 υπογραφές, σχετικά με τη διαπλάτυνση ενός 
δρόμου στο Icod de los Vinos, Τενερίφη.

1. Περίληψη της αναφοράς 0835/2009

Η αναφέρουσα αντιτίθεται στις χρηματοδοτούμενες από την Κοινότητα εργασίες για την 
κατασκευή περιφερειακής οδού στη νήσο Τενερίφη, και ιδίως των τμημάτων που συνδέουν 
το Icod de los Vinos και το Santiago del Teide. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι τα έργα αυτά 
έχουν αντίκτυπο σε ΤΚΣ, σε τόπους του δικτύου Natura 2000 (Acantilados de la Culata και 
Cuevas del viento), και σε ένα φυσικό πάρκο (Reserva especial del Chinyero) το οποίο 
αποτελεί ΖΕΠΠ. Το έργο θα έχει επίσης αντίκτυπο στον υδροφόρο ορίζοντα, ενώ θα χαθεί 
πολύτιμη καλλιεργήσιμη γη. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι δεν εξετάστηκαν διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις και ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καταρτίστηκε με 
αποσπασματικό τρόπο και όχι εξετάζοντας τις επιμέρους εργασίες ως ένα συνολικό έργο 
υποδομής.

Περίληψη της αναφοράς 1241/2009

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη διαπλάτυνση ενός δρόμου που πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί στον δήμο Icod de los Vinos, ο C-820, στο τμήμα Santiago del Teide, 
προκειμένου για την κατασκευή της περιφερειακής οδού στη νήσο Τενερίφη. Οι 
συγκεκριμένες εργασίες θα έχουν δυσμενή αντίκτυπο στους κρημνούς της Culata 
("Acantilados de la Culata") που είναι τόπος κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ ES 7020073). Ο 
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αναφέρων ζητεί τη διακοπή των εργασιών που χρηματοδοτούνται με κονδύλια του ΕΤΠΑ 
επειδή το έργο καταστρέφει προστατευόμενη περιοχή.

2. Παραδεκτό

Αναφορά 0835/2009

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

Αναφορά 1241/2009

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Αναφορά 0835/2009

Σύμφωνα με την αναφέρουσα, το κατασκευαστικό έργο "cierre del anillo insular", το οποίο 
έχει ως στόχο τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων στο βόρειο τμήμα της νήσου Τενερίφης, 
ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε διάφορους τόπους κοινοτικής σημασίας (εφεξής 
ΤΚΣ), που προστατεύονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 
1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας1

(οδηγία για τους οικοτόπους). Το έργο δεν υποβλήθηκε σε ενιαία εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι αυτό αντίκειται στις διατάξεις της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον2 (οδηγία ΕΠΕ), όπως 
τροποποιήθηκε.

Στο άρθρο 3 της οδηγίας ΕΠΕ αναφέρεται ότι "η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
εντοπίζει, περιγράφει και αξιολογεί κατάλληλα, σε συνάρτηση με κάθε ειδική περίπτωση και 
σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 11 τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις ενός σχεδίου στους εξής 
παράγοντες:

- στον άνθρωπο, στην πανίδα και στη χλωρίδα·
- στο έδαφος, στα ύδατα, στον αέρα, στο κλίμα και στο τοπίο·
- στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονομιά·
- στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στην πρώτη, δεύτερη και 
τρίτη περίπτωση".
Αυτή η υποχρέωση ενδέχεται να παραβιαστεί όταν ένα ενιαίο σχέδιο διαιρείται σε διάφορα 
τμήματα, με αποτέλεσμα τη διενέργεια ξεχωριστών διαδικασιών εκτίμησης επιπτώσεων, 
ιδίως χωρίς να υπάρχει τεχνική αιτιολόγηση και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εκτίμηση οι επιπτώσεις που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των διαφορετικών 
τμημάτων.

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7–50
2 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40–48
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Στο άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους αναφέρονται τα εξής:-
"1. Για τις ειδικές ζώνες διατήρησης, τα κράτη μέλη καθορίζουν τα αναγκαία μέτρα 
διατήρησης που ενδεχομένως συνεπάγονται ειδικά ενδεδειγμένα σχέδια διαχείρισης ή 
ενσωματωμένα σε άλλα σχέδια διευθέτησης και τα δέοντα κανονιστικά, διοικητικά ή 
συμβατικά μέτρα που ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών 
οικοτόπων του παραρτήματος I και των ειδών του παραρτήματος II, τα οποία απαντώνται 
στους τόπους.
2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης να 
αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι 
ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί, εφόσον οι 
ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σημαντικές όσον αφορά τους στόχους 
της παρούσας οδηγίας.
3. Κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο 
όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με 
άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη 
των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων 
στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα 
παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού 
εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη.
4. Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει 
εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς 
λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή 
οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε 
να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος 
ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε.
Όταν ο τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι τόπος όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού 
οικοτόπου προτεραιότητας ή/και ένα είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν 
μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με 
θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της 
Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί σημαντικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος".

Η Επιτροπή ελέγχει επί του παρόντος εάν οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου εφαρμόζονται 
επαρκώς στην προκειμένη περίπτωση.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή διεξάγει έρευνα για την παρούσα αναφορά και θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή 
Αναφορών σχετικά με τα πορίσματά της.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Αναφορές 0835/2009 και 1241/2009

Σύμφωνα με τους αναφέροντες, το έργο "cierre del anillo insular", που έχει ως στόχο τη 
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βελτίωση των οδικών συνδέσεων στο βόρειο τμήμα της νήσου Τενερίφης, ενδέχεται να έχει 
σημαντικές επιπτώσεις σε διάφορες ζώνες ειδικής προστασίας, που έχουν χαρακτηριστεί 
δυνάμει του άρθρου 4 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών1 και σε 
διάφορους τόπους κοινοτικής σημασίας, που προστατεύονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας2.   Οι αναφέροντες ισχυρίζονται επίσης ότι δεν εφαρμόστηκε 
ορθά η οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 3 , όπως 
τροποποιήθηκε 4 , καθώς η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου δεν έλαβε 
υπόψη τις σωρευτικές επιπτώσεις.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα που διεξήγαγε η Επιτροπή 
επισημαίνουν ότι τα ίδια ζητήματα που εθίγησαν στις αναφορές αποτελούν επί του παρόντος 
αντικείμενο δικαστικών διαδικασιών στην Ισπανία (υπόθεση 165/2008, ενώπιον του 
ανώτατου δικαστηρίου των Καναρίων Νήσων).

Η Επιτροπή διέκοψε, συνεπώς, την έρευνά της, η οποία δεν θα ωφελούσε στη φάση αυτήν 
υπό το πρίσμα του ρόλου που διαδραματίζουν οι εθνικοί δικαστές στην επιβολή του δικαίου 
της ΕΕ. Οι εθνικοί δικαστές είναι και δικαστές δικαίου της ΕΕ και, όποτε κρίνεται 
απαραίτητο, καλούνται να εφαρμόζουν τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ σε υποθέσεις που 
εκκρεμούν ενώπιόν τους. Επιπλέον, οι οδηγίες 2009/147/ΕΚ, 92/43/ΕΟΚ και 85/337/ΕΟΚ 
έχουν μεταφερθεί πλήρως στην Ισπανία.

                                               
1 ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7-25.
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7-50.
3 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40-48.
4 Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 073 της 14.03.1997, σ. 5-15 και οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 156 της 25.06.2003, σ. 17-25.


