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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0367/2009, της Helena Isabel Coelho, πορτογαλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το σχέδιο αυτοκινητοδρόμου «Douro Litoral»

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για το σχέδιο αυτοκινητοδρόμου Douro Litoral και επισημαίνει ότι 
η σχετική αναγκαστική εξαγορά στο Aguiar de Sousa (Porto) συνεπάγεται σειρά 
παραβιάσεων ισχυόντων περιβαλλοντικών κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης 
πόσιμου νερού και της καταστροφής οικοτόπων. Δεδομένου ότι η αναφέρουσα έχει 
προσφύγει ανεπιτυχώς στο πορτογαλικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Η αναφορά

Η αναφέρουσα διατυπώνει τον προβληματισμό της σχετικά με ένα τμήμα του σχεδίου 
αυτοκινητοδρόμου Douro Litoral, στην περιφέρεια Norte της Πορτογαλίας.

Η αναφέρουσα φοβάται ότι το εν λόγω σχέδιο αυτοκινητοδρόμου θα επηρεάσει την 
ιδιοκτησία της. Φαίνεται ότι για την υλοποίηση του σχεδίου αυτοκινητοδρόμου 2 – A32/A41 
στο Aguiar de Sousa του δήμου Paredes προβλέπεται η αναγκαστική εξαγορά της γης της 
αναφέρουσας υπέρ του αναδόχου. Η αναφέρουσα επισημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις του 
σχεδιαζόμενου αυτοκινητοδρόμου στο περιβάλλον, και συγκεκριμένα στην πανίδα, τη 
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χλωρίδα, τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τις κατοικίες. Υπογραμμίζει την ύπαρξη άλλων 
πιθανών εναλλακτικών λύσεων με μικρότερες περιβαλλοντικές και κοινωνικές βλάβες.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τις πληροφορίες που παρέσχε η αναφέρουσα υπό το 
πρίσμα του δικαίου της ΕΕ που ενδέχεται να είναι εφαρμοστέο στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 όπως τροποποιήθηκε (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ) προβλέπει τη διενέργεια ΕΠΕ για ορισμένα 
δημόσια και ιδιωτικά έργα. Η οδηγία ΕΠΕ κάνει διάκριση μεταξύ των αποκαλούμενων 
σχεδίων του παραρτήματος Ι, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται πάντα σε διαδικασία ΕΠΕ, 
και των σχεδίων του παραρτήματος ΙΙ, για τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν, μέσω κατά 
περίπτωση εξέτασης ή/και βάσει κατώτατων ορίων ή κριτηρίων που καθορίζονται στην 
εθνική νομοθεσία μεταφοράς, εάν πρέπει να υποβληθούν σε ΕΠΕ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα σχέδια κατασκευής αυτοκινητοδρόμων περιλαμβάνονται στο 
σημείο 7 β) του παραρτήματος Ι της οδηγίας και, ως εκ τούτου, η διενέργεια ΕΠΕ είναι 
υποχρεωτική.

Η διαδικασία ΕΠΕ διασφαλίζει τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των σχεδίων προτού χορηγηθεί άδεια κατασκευής από την αρμόδια αρχή. Το 
κοινό μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του, και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι 
διαβουλεύσεις. Το κοινό πρέπει επίσης να ενημερώνεται για το περιεχόμενο της άδειας 
κατασκευής.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το σχέδιο «Douro Litoral» αφορά σχέδιο για την 
κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου με διόδια στη μητροπολιτική περιοχή του Porto πλησίον 
του ποταμού Douro. Περιλαμβάνει την κατασκευή οδικού άξονα μήκους 129 χλμ. στο 
πλαίσιο συμφωνίας που αφορά τη χάραξη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση και τη 
λειτουργία του, για τα 76,5 χλμ. του οποίου θα εισπράττονται διόδια.

Ανάδοχος του σχεδίου αυτού είναι το κρατικό Ίδρυμα Οδικών Υποδομών (Instituto de Infra-
estruturas Rodoviárias), το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. Η επιλεγείσα κοινοπραξία αυτής της εκχώρησης ονομάζεται «Auto-Estradas 
do Douro Litoral, S.A. (AEDL)».

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το εν λόγω σχέδιο αυτοκινητοδρόμου υπεβλήθη σε 
διαδικασία ΕΠΕ, η οποία διενεργήθηκε από τον Νοέμβριο του 2002 έως τον Ιούλιο του 2003, 
καθώς και σε φάση δημόσιας διαβούλευσης, ανάλυση εναλλακτικών λύσεων, έγκριση 
διορθωτικών μέτρων και μέτρων μετριασμού κ.λπ. Η δήλωση ΕΠΕ (DIA) του τμήματος του 
οδικού άξονα για το οποίο γίνεται λόγος στην αναφορά εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2003.
Σύμφωνα με την πορτογαλική νομοθεσία μεταφοράς της οδηγίας ΕΠΕ, τα συμπεράσματα του 

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ (ΕΕ L 175 της 05.07.1985) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ (ΕΕ L 073 της 
14.03.1997), την οδηγία 2003/35/ΕΚ (ΕΕ L 156 της 25.06.2003) και την οδηγία 2009/31/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 
05.06.2009).
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ελέγχου και της συνέχειας που δόθηκε στα διάφορα μέτρα που προβλέπονται ως αποτέλεσμα 
της ΕΠΕ εμπεριέχονται στην έκθεση με τίτλο «RECAPE».

Στην έκθεση RECAPE του εν λόγω σχεδίου, με ημερομηνία 2008, η οποία διατίθεται στο 
διαδίκτυο από την ιστοσελίδα του πορτογαλικού Οργανισμού Περιβάλλοντος (Agência 
Portuguesa do Ambiente), μπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες 
ΕΠΕ.

Πρέπει να τονιστεί ότι η σχεδίαση ενός έργου και η επιλογή συγκεκριμένης εναλλακτικής 
λύσης παραμένει αρμοδιότητα του σχετικού κράτους μέλους το οποίο οφείλει να διασφαλίσει 
τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

Πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί ότι η αρμοδιότητα για την ορθή εφαρμογή του δικαίου της 
ΕΕ εναπόκειται πρωτίστως στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή δεν έχει καμία δικαιοδοσία, δυνάμει 
της Συνθήκης, να υποκαθιστά τις αρχές των κρατών μελών στις δραστηριότητες χωροταξικού 
σχεδιασμού τους και στις αποφάσεις τους όσον αφορά, παραδείγματος χάριν, τη χορήγηση 
άδειας για το εν λόγω σχέδιο αυτοκινητοδρόμου.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και από την εξέταση των διαθέσιμων πληροφοριών δεν είναι 
δυνατόν να διαπιστωθεί παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Τέλος, όσον αφορά την απαλλοτρίωση ιδιωτικής ιδιοκτησίας και τη διασφάλιση επαρκούς 
οικονομικής αποζημίωσης, πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ζητήματα που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ· συνεπώς, η Επιτροπή δεν διαθέτει 
αρμοδιότητα να παρέμβει. Τα ζητήματα που επεσήμανε εν προκειμένω η αναφέρουσα 
καλύπτονται από τη νομοθεσία του σχετικού κράτους μέλους. Εάν η αναφέρουσα επιθυμεί να 
την αμφισβητήσει, μπορεί να κάνει χρήση των μέσων προσφυγής που προβλέπονται στην 
πορτογαλική νομοθεσία.

Συμπεράσματα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει παραβίαση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ στη συγκεκριμένη υπόθεση.


