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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1003/2005, του José Manuel García Agudo, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Συντονιστικής επιτροπής κατοίκων κατά της κατασκευής 
τμήματος αυτοκινητοδρόμου στο Penagos», η οποία συνοδεύεται από 5 
υπογραφές, σχετικά με ένα τμήμα του προγραμματισμένου Α8, ο οποίος θα 
διασχίζει την Cantabria

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες εκφράζουν ανησυχία σχετικά με τον προγραμματισμένο αυτοκινητόδρομο
A8 (της Cantabria), και πιο συγκεκριμένα το τμήμα που προβλέπεται να διασχίσει το
Penagos, επισημαίνοντας ότι διαδοχικές ισπανικές κυβερνήσεις έχουν ταχθεί υπέρ 
διαφορετικών διαδρομών. Παρόλο που τα έργα στη βόρεια διαδρομή έχουν σχεδόν 
ολοκληρωθεί, γίνονται τώρα κινήσεις για την επανέναρξη των εργασιών στη νότια διαδρομή, 
την οποία ο αναφέρων θεωρεί περιττή, καθώς αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα δύο παράλληλους 
δρόμους, ενώ επίσης, η κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά από τότε που η ισπανική 
κυβέρνηση ενέκρινε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων το 1993. Οι αναφέροντες 
εκφράζουν την ανησυχία ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση σειράς 
περιβαλλοντικών οδηγιών της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την περιοχή του υδροβιότοπου «La 
Llama». Ζητούν την αναστολή του σχεδίου, προκειμένου να παρασχεθούν επιπλέον 
πληροφορίες στο κοινό και να διεξαχθεί μια νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Μαρτίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2006.

Η αναφορά



PE380.947/REV.III 2/5 CM\838811EL.doc

EL

Ο κ. Jose Manuel García Agudo απέστειλε μια αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 21 
Οκτωβρίου 2005 στην οποία εξηγούσε ότι πρόκειται να κατασκευασθεί ένας 
αυτοκινητόδρομος μεταξύ των πόλεων Solares και Zurita στην Cantabria (Ισπανία).

Ο κ. García υποστήριξε ότι το 1993 πραγματοποιήθηκε εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΕΠΕ), η οποία όμως δεν αφορούσε την εκτίμηση των επιπτώσεων του σχεδίου 
σε ορισμένες φυσικές περιοχές (Humedal de la Llama) ή στοιχεία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Διαβεβαιώνει επίσης ότι ο αυτοκινητόδρομος βρίσκεται πολύ κοντά σε 
ορισμένες κατοικημένες περιοχές.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ2 και την οδηγία
2003/35/ΕΚ3, προβλέπει την πραγματοποίηση εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον 
αφορά ορισμένα σχέδια. Όσον αφορά σχέδια κατασκευής αυτοκινητοδρόμων, οδών ταχείας 
κυκλοφορίας και ορισμένων άλλων οδών απαιτείται σε κάθε περίπτωση η διενέργεια 
εκτίμησης βάσει της οδηγίας (αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, σημείο 7).

Ο κ. García υποστηρίζει ότι η ΕΠΕ διενεργήθηκε και ότι η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου 
πρόκειται να ακολουθήσει την εναλλακτική λύση που επιλέχθηκε στην εκτίμηση. Ωστόσο, 
από τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι το σχέδιο βρίσκεται ακόμη υπό μελέτη. 
Επομένως, δεν είναι σαφές εάν η μελέτη αυτή έχει ολοκληρωθεί ή εάν έχει ήδη χορηγηθεί 
άδεια για την έναρξης της κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου.

Τέλος, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η περιοχή του έργου γειτνιάζει με δύο 
τόπους κοινοτικής σημασίας που έχουν χαρακτηριστεί βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας4, τους ES1300010 «Río Pas» και ES1300015 «Río Miera». Ωστόσο, βάσει των 
συνοπτικών πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, δεν είναι δυνατό να κριθεί εάν η οδηγία
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου μπορεί να είναι εφαρμοστέα στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Συμπεράσματα

Από τις πληροφορίες που έχει υποβάλει ο αναφέρων σχετικά με το σχέδιο κατασκευής 
αυτοκινητοδρόμου στην Cantabria, η Επιτροπή δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει σε αυτό το 
στάδιο οποιαδήποτε παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Εάν ο αναφέρων υποβάλει 
αναλυτικές πληροφορίες βάσει των οποίων η Επιτροπή θα μπορεί να αξιολογήσει τα 

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, ΕΕ L 175 
της 5.7.1985.

2 Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
στο περιβάλλον, 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.

4 ΕΕ L 206 της 22.07.1992.
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ζητήματα αυτά σε σχέση με τις προαναφερθείσες οδηγίες, η Επιτροπή θα επανεξετάσει το 
ζήτημα.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Σεπτεμβρίου 2007.

Η Επιτροπή εξέδωσε μια πρώτη απάντηση σε σχέση με την αναφορά αυτή στις 10 Νοεμβρίου
2006, στην οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι, βάσει των πληροφοριών που παρέσχε ο 
αναφέρων, δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί εάν η οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
μπορούσε να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ο αναφέρων απέστειλε συμπληρωματικές πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι 
οποίες διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων που σχετίζονται με
τον δυνητικό αντίκτυπο των σχεδιαζόμενων έργων σε φυσικές αξίες, μεταξύ άλλων τόπους 
του δικτύου Natura 2000. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν τη βάση για την έκδοση δεύτερης 
απάντησης της Επιτροπής για την αναφορά αυτή.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τις αρχικές παρατηρήσεις της σχετικά με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1

όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ2 και την οδηγία 2003/35/ΕΚ3 όσον αφορά τη 
διενέργεια εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με ορισμένα έργα. Όπως 
εξηγεί η Επιτροπή στην επιστολή που απέστειλε στις 26 Ιανουαρίου 2006 στον αναφέροντα, 
το τμήμα Solares-Zurita του αυτοκινητοδρόμου είχε αποτελέσει αντικείμενο εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και τα αποτελέσματα της εκτίμησης αυτής εγκρίθηκαν από τις 
ισπανικές αρχές στις 28 Ιουνίου 1993. Η Επιτροπή δεν έκρινε ότι το σχέδιο, το οποίο είχε 
αποτελέσει αντικείμενο εκτίμησης και είχε εγκριθεί πριν από δεκατρία χρόνια, παραβίαζε την 
εφαρμοστέα κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Σε σχέση με την πιθανή παραβίαση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου4 («οδηγία για 
τους οικοτόπους»), πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η περιοχή του έργου γειτνιάζει με υγρότοπο γνωστό 
ως «Laguna de la Llama» στον δήμο του Penagos. Ο εν λόγω υγρότοπος δεν αποτελεί μέρος 
τόπου κοινοτικής σημασίας βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ούτε ζώνη 
ειδικής προστασίας βάσει της οδηγίας για τα πτηνά5.

Οι δύο τόποι κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) του δικτύου Natura 2000 σε σχέση με τους οποίους 

                                               
1Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, ΕΕ L 175 
της 5.7.1985.
2Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
στο περιβάλλον, 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.
4 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.07.1992.
5 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών, ΕΕ L 103 της 25.4.1979.
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πρέπει να εξεταστεί ο πιθανός αντίκτυπος του οδικού έργου είναι οι ES1300010 «Río Pas» 
και ES1300015 «Río Miera».

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους, θα απαιτούταν 
εκτίμηση των επιπτώσεων του οδικού έργου στον έναν ή και στους δύο τόπους του δικτύου
Natura εφόσον θεωρούταν πιθανό το εν λόγω σχέδιο να είχε είτε μεμονωμένα, είτε σε 
συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, σημαντικό αντίκτυπο στους τόπους αυτούς.

Οι δύο ΤΚΣ προσφέρουν προστασία σε σημαντικά είδη παραποτάμιας χλωρίδας και σε 
υδρόβια είδη. Το οδικό σχέδιο ακολουθεί έναν Α-Δ προσανατολισμό, ενώ οι δύο τόποι του 
δικτύου Natura, που έχουν μακρόστενο σχήμα, ακολουθούν προσανατολισμό Ν-Β. Επομένως 
δεν θεωρείται πιθανό το οδικό σχέδιο να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αξία διατήρησης των 
δύο τόπων του δικτύου Natura 2000.

Βάσει των τελευταίων πληροφοριών που ελήφθησαν, δεν στοιχειοθετείται πιθανή παραβίαση 
της νομοθεσίας της ΕΕ.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

Υπό το φως των συμπληρωματικών πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί από τον αναφέροντα 
καθώς και από τους βουλευτές κατά τη διάρκεια της τελευταίας συζήτησης του φακέλου στην 
Επιτροπή Αναφορών, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στις ισπανικές αρχές ζητώντας 
πληροφορίες σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΚ για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ειδικότερα η Επιτροπή 
ζήτησε από τις ισπανικές αρχές να διευκρινίσουν πώς έχουν διασφαλίσει την εγκυρότητα της 
διενεργηθείσας μελέτης περιβαλλοντικού αντικτύπου, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές νέες 
νομικές και ουσιαστικές μεταβολές.

Η Επιτροπή θα τηρήσει ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την έκβαση αυτού του 
αιτήματος.

6. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων αντιτίθεται στη χάραξη της διαδρομής που επιλέχθηκε τελικά από τις ισπανικές 
αρχές για το οδικό έργο μεταξύ των πόλεων Solares και Zurita.  Πρόκειται για ένα τμήμα του 
οδικού έργου μεταξύ των πόλεων Solares και Unquera στην αυτόνομη κοινότητα της Cantabria, 
το οποίο αποτελεί επίσης μέρος του αυτοκινητοδρόμου A-8, που είναι γνωστός ως ο 
αυτοκινητόδρομος της Cantabria (Autovía del Cantábrico) που θα διασχίζει ολόκληρη τη 
βόρεια Ισπανία.

Στις προηγούμενες ανακοινώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την Επιτροπή 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινοτική περιβαλλοντική 
νομοθεσία που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Σε ό,τι αφορά την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 (εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων), θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι το οδικό έργο Solares-Unquera υποβλήθηκε σε διαδικασία εκτίμησης 

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985.



CM\838811EL.doc 5/5 PE380.947/REV.III

EL

περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την έγκρισή του, με την παρέμβαση των αρμόδιων 
περιβαλλοντικών αρχών.  Σε κάθε περίπτωση, προβλέπονται μέτρα παρακολούθησης του 
περιβάλλοντος κατά την υλοποίηση του έργου.

Όσον αφορά τις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με την προστασία της φύσης: τη 2009/147/ΕΚ1

(για τα πτηνά) και την 92/43/ΕΟΚ2 (για τους οικοτόπους), θα πρέπει να σημειωθεί ότι, 
σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το εν λόγω έργο δεν θα έχει σημαντικές δυσμενείς 
επιπτώσεις στο δίκτυο Natura 2000.

Από την ανάλυση των στοιχείων του φακέλου δεν είναι δυνατόν να συναχθεί το συμπέρασμα 
ότι υφίσταται εν προκειμένω παραβίαση του εφαρμοστέου κοινοτικού περιβαλλοντικού 
δικαίου.  Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν μπορεί παρά να επαναλάβει το συμπέρασμα που 
έχει ήδη εκφράσει στις προηγούμενες ανακοινώσεις.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι, με απόφαση της 16ης Απριλίου 2010, τα ισπανικά 
δικαστήρια (Audiencia Nacional) απέρριψαν τη διοικητική προσφυγή (αριθ. 1016/2007) που 
ασκήθηκε κατά του οδικού έργου Solares-Torrelavega στην αυτόνομη κοινότητα της
Cantabria, ενός τμήματος του συγκεκριμένου μέρους του αυτοκινητοδρόμου της Cantabria.  Η 
εν λόγω απόφαση του ισπανικού δικαστηρίου κάνει επίσης αναφορά στις περιβαλλοντικές 
διαδικασίες που ακολουθούνται από το συγκεκριμένο οδικό έργο.

                                               
1 ΕΕ L 20 της 26.1.2010. 
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.


