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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1400/2009, του Gerhard Holzinger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα προβλεπόμενου αυτοκινητοδρόμου στις 
Κανάριους Νήσους

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να πραγματοποιηθεί εκτίμηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 
αυτοκινητοδρόμου που προβλέπεται να κατασκευαστεί μεταξύ Santa Cruz de La Palma και 
Los Llanos de Aridane. Θεωρεί ότι οι υπάρχουσες οδοί μπορούν να βελτιωθούν ώστε να 
ικανοποιήσουν τον ίδιο σκοπό. Είναι επίσης της άποψης ότι η οικονομική στήριξη από τα 
περιφερειακά ταμεία προς τις εξόχως απόκεντρες περιοχές πρέπει να αξιολογηθεί εκ νέου, 
προκειμένου να καλύψει το κόστος συντήρησης των έργων υποδομής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Ο αναφέρων ζητεί να πραγματοποιηθεί εκτίμηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 
αυτοκινητοδρόμου που προβλέπεται να κατασκευαστεί μεταξύ Santa Cruz de La Palma και 
Los Llanos de Aridane. Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι υπάρχουσες οδοί μπορούν να βελτιωθούν 
ώστε να ικανοποιήσουν τον ίδιο σκοπό. Είναι επίσης της άποψης ότι η οικονομική στήριξη 
από τα περιφερειακά ταμεία προς τις εξόχως απόκεντρες περιοχές έχει οδηγήσει στην 
καταστροφή πολλών φυσικών περιοχών, και ότι πρέπει κατά προτίμηση να καλύπτει το 
κόστος συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών και όχι τη στήριξη μόνο νέων έργων 
υποδομής.
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Η Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως τον προβληματισμό του αναφέροντα ότι, δεδομένων των 
εδαφικών περιορισμών της νήσου La Palma, τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να 
επικεντρωθούν, κατά προτεραιότητα, στην ενίσχυση βιώσιμων υφιστάμενων υποδομών.

Σε συμφωνία με τη γραμμή αυτή, οι ισπανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το έργο κατασκευής 
νέου αυτοκινητόδρομου στη νήσο La Palma δεν πρόκειται να ενισχυθεί μέσω κοινοτικών 
πόρων.

Κατά συνέπεια, το ζήτημα που εγείρει ο αναφέρων εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των 
εθνικών και περιφερειακών αρχών στην Ισπανία.

Η παρούσα αναφορά δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Όπως έχει ήδη διευκρινίσει η Επιτροπή στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, το ζήτημα που 
θίγει ο αναφέρων σχετικά με τη χρηματοδότηση του εν λόγω έργου εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων των εθνικών και περιφερειακών αρχών της Ισπανίας.

Όσον αφορά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, πρέπει να επισημανθεί 
ότι η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 στην τροποποιημένη της μορφή (γνωστή ως οδηγία για την 
Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΕΕΠ)) προβλέπει διατάξεις για την πραγματοποίηση 
μιας ΕΕΠ για ορισμένα σχέδια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η οδηγία ΕΕΠ κάνει τη 
διάκριση μεταξύ των επονομαζόμενων σχεδίων του Παραρτήματος Ι, που πρέπει πάντοτε να 
υπόκεινται σε διαδικασία ΕΕΠ, και των σχεδίων του Παραρτήματος ΙΙ ως προς τα οποία τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν μέσω εξέτασης κατά περίπτωση, και/ή με τον καθορισμό 
κατωτάτων ορίων ή κριτηρίων που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία, που εφαρμόζει την 
κοινοτική, εάν και κατά πόσον το σχέδιο θα υπόκειται σε ΕΕΠ.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι τα έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας 
κυκλοφορίας περιλαμβάνονται στο σημείο 7 β) του Παραρτήματος Ι της οδηγίας και συνεπώς 
είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση μιας ΕΕΠ.

Η διαδικασία της ΕΕΠ εξασφαλίζει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων 
εντοπίζονται και αξιολογούνται προτού χορηγηθεί άδεια εκ μέρους της αρμόδιας αρχής. Το 
κοινό μπορεί να διατυπώσει τη γνώμη του και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι 
διαβουλεύσεις. Το κοινό πρέπει επίσης να ενημερώνεται σχετικά με το περιεχόμενο της 
άδειας κατασκευής.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το εν λόγω έργο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου στη νήσο Palma είναι 
σε πολύ προκαταρκτικό στάδιο. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η διαδικασία ΕΕΠ θα αποτελέσει το ενδεδειγμένο 
πλαίσιο για να εκφράσει ο αναφέρων τις παρατηρήσεις και τις ανησυχίες του σχετικά με το έργο και τις πιθανές 
εναλλακτικές λύσεις.

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ (ΕΕ L 175, 05.07.1985) όπως έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 97/11/ΕΚ (ΕΕ L 073, 
14.03.1997), οδηγία 2003/35/ΕΚ (ΕΕ L 156, 25.06.2003) και οδηγία 2009/31/ΕΚ (ΕΕ L 140, 05.06.2009).


