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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0584/2008, του Pedro Cuevas Cueto, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την επέκταση του αυτοκινητοδρόμου A-8 (Autovía del Cantábrico) και τη 
σχεδιαζόμενη διέλευσή του από την περιοχή στην οποία βρίσκονται τα 
σπήλαια του Cuartamentero στο Llanes (Asturias)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η επέκταση του αυτοκινητοδρόμου A-8 (Autovía del 
Cantábrico), μεταξύ Llanes στην Asturias και Unquera στην Cantabria, θα διέλθει από την 
περιοχή στην οποία βρίσκονται τα σπήλαια του Cuartamentero, γνωστά για τις ηλικίας 8.000 
ετών ανακαλύψεις από την Παλαιολιθική Περίοδο (συμπεριλαμβανομένου ενός καλά 
διατηρημένου κρανίου, το οποίο εκτίθεται επί του παρόντος στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο). Σημειώνει επίσης ότι τα σπήλαια έχουν χαρακτηρισθεί τόπος πολιτιστικής 
κληρονομιάς και ότι άλλα κατάλοιπα που πρέπει να διατηρηθούν (συμπεριλαμβανομένου 
ενός πανδοχείου ηλικίας πολλών αιώνων), καθώς και μια μοναδική περιοχή υγροτόπων, θα 
καταστραφούν εάν οι αρχές επιμείνουν στην προβλεπόμενη διαδρομή. Δεδομένου ότι η 
πρότασή του προς τις εθνικές αρχές σχετικά με μια εναλλακτική διαδρομή αγνοήθηκε, ζητεί 
τώρα τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τα επιχειρήματα και τις πληροφορίες που προσκόμισε 
ο αναφέρων σε σχέση με το αμφισβητούμενο σχέδιο, υπό το πρίσμα του κοινοτικού 
περιβαλλοντικού δικαίου που εφαρμόζεται εν προκειμένω. Έλαβαν επίσης υπόψη το ιστορικό 
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και τα στοιχεία που είναι ήδη γνωστά για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων κα 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ2

και 2003/35/ΕΚ3) είναι εφαρμοστέα. Το άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει ότι τα 
σχέδια που, ιδίως, λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους, μπορούν να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικασία αίτησης 
χορήγησης άδειας και σε εκτίμηση όσον αφορά τις επιπτώσεις τους πριν δοθεί η άδεια.

Οι διατάξεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (οδηγία ΕΠΕ) εφαρμόζονται στα σχέδια που 
απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της αυτής οδηγίας. Σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 1, τα σχέδια του παραρτήματος Ι πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, για τα 
σχέδια που υπάγονται στο παράρτημα ΙΙ, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καθορίζει: α) βάσει 
κατά περίπτωση εξέτασης ή β) βάσει των κατωτάτων ορίων ή κριτηρίων που καθορίζει το 
κράτος μέλος (στάδιο ελέγχου), κατά πόσον το έργο πρέπει να υποβληθεί σε εκτίμηση 
σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν εάν θα 
εφαρμόσουν τις δύο αυτές διαδικασίες.

Τα σχέδια κατασκευής αυτοκινητοδρόμων παρατίθενται στο σημείο 7 του παραρτήματος Ι 
της εν λόγω οδηγίας. Κατά συνέπεια, τα σχέδια αυτά πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν λάβουν άδεια.

Πρέπει να επισημανθεί ότι, δυνάμει του άρθρου 3 της οδηγίας, η εκτίμηση των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον πρέπει να εντοπίζει, να περιγράφει και να αξιολογεί κατάλληλα, σε 
συνάρτηση με κάθε ειδική περίπτωση και σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 11, τις άμεσες και 
έμμεσες επιπτώσεις ενός σχεδίου πάνω σε μία σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο αναφέρων έχει απευθυνθεί σε διάφορες 
διοικητικές αρχές και θεσμικά όργανα με το αίτημα να τροποποιηθεί η προβλεπόμενη τελικά 
διαδρομή του αυτοκινητοδρόμου, προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς συνέπειες στα 
σπήλαια της περιοχής του Cuartamentero. Φαίνεται ότι τα εν λόγω σπήλαια βρίσκονται σε 
εδάφη που ανήκουν στην ιδιοκτησία του αναφέροντος και πρόκειται να απαλλοτριωθούν για 
την κατασκευή τμήματος του αυτοκινητοδρόμου στην Cantabria.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή είχε ήδη κινήσει έρευνα για το σχέδιο κατασκευής του 
αυτοκινητοδρόμου Unquera-Llanes και την εφαρμογή της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, στο πλαίσιο 
της καταγγελίας 2005/4058. Η Επιτροπή δεν διαπίστωσε παραβίαση του κοινοτικού 
περιβαλλοντικού δικαίου, και η υπόθεση περατώθηκε τον Δεκέμβριο του 2005.

Επιπλέον, η Επιτροπή κίνησε πιο πρόσφατη έρευνα σχετικά με το ίδιο σχέδιο, κατόπιν 
υποβολής άλλης καταγγελίας, η οποία επίσης περατώθηκε. Πέραν τούτου, από τα στοιχεία 

                                               
1  Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985. ΕΕ L 175 της 5.7.1985.
2  Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997. ΕΕ L 73 της 14.3.1997.
3  Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003. ΕΕ L 156 της 
25.6.2003.
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του φακέλου συνάγεται ότι το εν λόγω σχέδιο κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Unquera-
Llanes αποτέλεσε αντικείμενο προσφυγής ενώπιον των ισπανικών δικαστηρίων (Audiencia 
Nacional), η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το σχέδιο κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Unquera-Llanes, 
μήκους περίπου 22 χιλιομέτρων, έχει υποβληθεί σε διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε με τη δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος με απόφαση της 25ης Ιανουαρίου 2006, 
που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της ισπανικής κυβέρνησης (BOE), αριθ. 29 της 
3ης Φεβρουαρίου 2006 (σσ. 4035 έως 4311). Η εν λόγω δήλωση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων συνοψίζει το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των διενεργηθεισών διαβουλεύσεων με τις ενεχόμενες 
αρχές και το κοινό, των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων που μελετήθηκαν, καθώς και των 
ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του συγκεκριμένου 
έργου στο περιβάλλον.

Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την τρίτη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, διότι το εν λόγω σχέδιο είχε ήδη υποβληθεί προηγουμένως σε δύο άλλες 
διαδικασίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με τις δηλώσεις περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της 13ης Απριλίου 1993 και της 20ής Ιανουαρίου 1997 αντιστοίχως, οι οποίες 
οδήγησαν στη μελέτη νέων εναλλακτικών προτάσεων προτείνοντας λύσεις για τα 
διαπιστωθέντα προβλήματα. Εξάλλου, πρόκειται για αμφιλεγόμενο σχέδιο, το οποίο έχει 
επίσης αποτελέσει αντικείμενο διαφόρων προσφυγών και ένδικων διαδικασιών ενώπιον των 
ισπανικών δικαστηρίων.

Από την υπόθεση προκύπτει ότι οι ενδεχόμενες επιπτώσεις του συγκεκριμένου σχεδίου 
κατασκευής αυτοκινητοδρόμου στην πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και στις τοποθεσίες που 
υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000, έχουν μελετηθεί στο πλαίσιο της εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου αυτού, με τη συμμετοχή και των αρχών που είναι 
αρμόδιες σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού.

Συμπεράσματα

Από την ανάλυση των στοιχείων της υπόθεσης δεν είναι δυνατόν να συναχθεί το συμπέρασμα 
ότι υφίσταται εν προκειμένω παραβίαση του εφαρμοστέου κοινοτικού περιβαλλοντικού 
δικαίου.


