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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0403/2010 του Joan Baptista Orquín Caselles, ισπανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος του «Foro de participación ciudadana de la agenda local 21 de Oliva», 
σχετικά με το σχέδιο ηλεκτρικής γραμμής μεταξύ Gandia και Vejer

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπονείται για το σχέδιο κατασκευής της ηλεκτρικής γραμμής μεταξύ Gandia
και Vejer και τη διέλευσή της από τον δήμο Oliva. Ζητεί η χάραξη του εν λόγω δικτύου να 
γίνει υπογείως και να διαφοροποιηθεί η χάραξη λόγω των συνεπειών της στο φυσικό τοπίο, 
στη χωροταξία, στον τουρισμό και στην υγεία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Ιουλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή εξέτασε τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων υπό το πρίσμα της 
νομοθεσίας της ΕΕ που θα μπορούσε να ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 όπως τροποποιήθηκε (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ) προβλέπει διατάξεις για τη διενέργεια 
                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ (ΕΕ L 175 της 5.7.1985), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
97/11/ΕΚ (ΕΕ L 73 της 14.3.1997), την οδηγία 2003/35/ΕΚ (ΕΕ L 156 της 25.6.2003) και την 
οδηγία 2009/31/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009).
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εκτίμησης 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 εκτίμηση ΕΠΕ, και των σχεδίων του Παραρτήματος ΙΙ, για τα οποία τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν είτε μέσω κατά περίπτωση εξέτασης είτε βάσει ορίων ή κριτηρίων που θέτει η 
εθνική νομοθεσία μεταφοράς της οδηγίας εάν πρέπει να υποβληθούν σε εκτίμηση ΕΠΕ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι «η κατασκευή εναέριων ηλεκτρικών γραμμών τάσης τουλάχιστον 
220 kV και μήκους άνω των 15 χιλιομέτρων» συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, σημείο 
20, της οδηγίας και, κατά συνέπεια, η διεξαγωγή 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.

Όσον αφορά τις οδηγίες της ΕΕ για τη φύση (την οδηγία 2009/147/ΕΚ1 για τα πτηνά και την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ2 για τους οικοτόπους), θα πρέπει να σημειωθεί ότι ισχύουν σε περίπτωση 
που το εν λόγω σχέδιο ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά οποιαδήποτε τοποθεσία του Natura 
2000. Σε μια τέτοια περίπτωση, η διαδικασία ΕΠΕ ενδέχεται να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο 
για την εφαρμογή των απαιτήσεων και των διασφαλίσεων του άρθρου 6 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους.

Η Επιτροπή μπορεί να επέμβει μόνον εάν εντοπιστεί παραβίαση του δικαίου της ΕΕ.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, φαίνεται ότι το εν λόγω σχέδιο βρίσκεται σε 
προκαταρκτικό στάδιο. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει επί του παρόντος λόγος να θεωρήσει 
κανείς ότι οι σχετικές διατάξεις του δικαίου της ΕΕ δεν θα εφαρμοστούν σωστά.

Τέλος, η Επιτροπή επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι την ευθύνη για την ορθή εφαρμογή του 
δικαίου της ΕΕ φέρουν πρωτίστως τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, η Επιτροπή δεν 
διαθέτει την εξουσία να υποκαταστήσει τις αρχές των κρατών μελών κατά τη λήψη των 
αποφάσεών τους, για παράδειγμα όσον αφορά την έγκριση του εν λόγω σχεδίου. Επιπλέον, η 
Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι η σχεδίαση ενός έργου και η επιλογή μιας συγκεκριμένης 
εναλλακτικής λύσης παραμένει αρμοδιότητα του οικείου κράτους μέλους.

Συμπεράσματα

Υπό τις εν λόγω συνθήκες, δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν στοιχεία που να καταδεικνύουν 
παραβίαση του δικαίου της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι στην παρούσα φάση δεν 
κρίνεται αναγκαία κάποια περαιτέρω ενέργεια.

                                               
1  ΕΕ L 20 της 26.01.2010.
2  ΕΕ L 206 της 22.07.1992.


