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Επιτροπή Αναφορών

9.12.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1501/2009, του Roque Leal Carretero, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλεπόμενη κατασκευή οδού που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο πάρκο άγριας χλωρίδας και πανίδας Sierra Norte κοντά στη Σεβίλλη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι τα έργα στην παρακαμπτήρια οδό A-455 στον δήμο Constantina 
θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην προστατευόμενη περιοχή που χαρακτηρίστηκε 
πρόσφατα απόθεμα βιόσφαιρας στη Sierra Norte, κοντά στη Σεβίλλη. Επισημαίνει επίσης ότι 
η οδός θα διέρχεται από πέρασμα ζώων σε μη οικοδομήσιμη γη. Από τα συνημμένα έγγραφα 
προκύπτει ότι πληροφορίες σχετικά με το έργο έχουν τεθεί στη διάθεση του κοινού, ότι 
πραγματοποιήθηκε μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ότι το έργο λαμβάνει 
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Η Επιτροπή εξέτασε τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων υπό το πρίσμα του δικαίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που ενδέχεται να είναι εφαρμοστέο στη συγκεκριμένη 
υπόθεση. Προκύπτει ότι πληροφορίες σχετικά με το έργο έχουν τεθεί στη διάθεση του κοινού 
στο πλαίσιο διαδικασίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ). Η δήλωση 
ΕΠΕ εγκρίθηκε με απόφαση της 21.02.2008 του Επαρχιακού Γραφείου Σεβίλλης το οποίο 
υπάγεται στο Περιφερειακό Υπουργείο Περιβάλλοντος. Επιπλέον, το εν λόγω έργο λαμβάνει 
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).



PE441.343/ΑΝΑΘ.ΙΙv03-00 2/4 CM\851667EL.doc

EL

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
97/11/ΕΚ2, την οδηγία 2003/35/ΕΚ3 και την οδηγία 2009/31/ΕΚ4, (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 μιας κατά περίπτωση εξέτασης ή/και 
βάσει κατώτατων ορίων ή κριτηρίων που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία μεταφοράς 
της οδηγίας, εάν θα πρέπει να υποβληθούν σε ΕΠΕ μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται 
επιλογή. Όταν γίνεται κατά περίπτωση εξέταση ή όταν έχουν τεθεί κατώτατα όρια ή κριτήρια, 
λαμβάνονται υπόψη τα συναφή κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Σε αυτά 
συγκαταλέγονται τα χαρακτηριστικά του έργου, η χωροθέτησή του και τα χαρακτηριστικά 
των ενδεχόμενων επιπτώσεων.

Τα σχέδια κατασκευής δρόμων καλύπτονται τόσο από το παράρτημα Ι όσο και από το 
παράρτημα ΙΙ (το παράρτημα ΙΙ καλύπτει τα σχέδια που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα 
Ι).

Όσον αφορά τις οδηγίες της ΕΕ για τη φύση (την οδηγία 2009/147/ΕΚ5 για τα πτηνά και την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ6 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 ανάλογες περιπτώσεις, 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 περιοχή που θίγεται από το εν λόγω σχέδιο έχει χαρακτηριστεί από τις ισπανικές αρχές ως 
ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) δυνάμει της οδηγίας για τα πτηνά και συνιστά τόπο 
κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους, που φέρει την 
ονομασία και τον κωδικό ES0000053 «Sierra Norte» και ανήκει στο δίκτυο Natura 2000.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει αρμοδιότητα παρέμβασης όσον 
αφορά το νομικό καθεστώς προστασίας των κτηνοτροφικών μεταναστευτικών οδών. Το 
ζήτημα αυτό καλύπτεται αποκλειστικά από τη νομοθεσία του εκάστοτε κράτους μέλους. Εάν 
ο αναφέρων επιθυμεί να αμφισβητήσει τις επιπτώσεις για αυτές τις μεταναστευτικές οδούς, 
πρέπει να κάνει χρήση των μέσων προσφυγής που προβλέπονται από την ισπανική 
νομοθεσία.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές σχετικά με τη 
                                               
1 ΕΕ L 175 της 05.07.1985.
2 ΕΕ L 073 της 14.03.1997.
3 ΕΕ L 156 της 25.06.2003.
4 ΕΕ L 140 της 05.06.2009.
5 ΕΕ L 20 της 26.1.2010.
6 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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συμμόρφωση προς τις σχετικές απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ζήτησε να μάθει από τις ισπανικές αρχές πώς εφάρμοσαν τις 
διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ και των οδηγιών για τη φύση στην προκειμένη περίπτωση.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τυχόν περαιτέρω εξελίξεις.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Η Επιτροπή εξέτασε τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων υπό το πρίσμα του δικαίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που ενδέχεται να είναι εφαρμοστέο στη συγκεκριμένη 
υπόθεση.  Προκειμένου να γίνουν πλήρως κατανοητές οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, η 
Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές σχετικά με τη συμμόρφωση 
προς τις σχετικές απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Η Επιτροπή έκρινε, ωστόσο, ότι η απάντηση των ισπανικών αρχών δεν περιελάμβανε 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επαρκή εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 6 της 
οδηγίας για τους οικοτόπους, 92/43/ΕΟΚ1. 

Θα πρέπει να σημειωθεί  ότι η περιοχή που θίγεται από το εν λόγω σχέδιο έχει χαρακτηριστεί 
από τις ισπανικές αρχές ως ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) δυνάμει της οδηγίας για τα πτηνά 
και συνιστά τόπο κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους, 
έχοντας χαρακτηριστεί ES0000053 «Sierra Norte», και ανήκει στο δίκτυο Natura 2000. 
Συνεπώς, η Επιτροπή πρόκειται, για άλλη μια φορά, να ζητήσει από τις ισπανικές αρχές να 
εξετάσουν με ποιον ακριβώς τρόπο εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση οι διατάξεις 
του άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους. 

Στην απάντησή τους σε ξεχωριστή αίτηση για παροχή πληροφοριών, οι ισπανικές αρχές
εξήγησαν στην Επιτροπή ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν έχει επιλεχθεί για 
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ ή άλλο φορέα της ΕΕ. Σε αυτό το στάδιο, έχει 
ολοκληρωθεί μόνο ο σχεδιασμός του προγράμματος και είχε χρηματοδοτηθεί πλήρως από τον 
περιφερειακό προϋπολογισμό της κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. Δεν έχει συναφθεί δημόσια 
σύμβαση και η υλοποίηση του προγράμματος δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. 

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Λόγω του περαιτέρω αιτήματος της Επιτροπής για λεπτομερείς πληροφορίες προκειμένου να 
επαληθεύσει την επαρκή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους2, οι ισπανικές αρχές απέστειλαν και νέα έκθεση η οποία εκπονήθηκε από την 
"Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente en Sevilla". Η εν λόγω έκθεση καταδεικνύει ότι η οδηγία για τους 
οικοτόπους έχει εφαρμοσθεί σε ικανοποιητικό βαθμό εφόσον διαπιστώθηκε, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ότι το έργο δεν πρόκειται να επηρεάσει 
αρνητικά την ακεραιότητα των τοποθεσιών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Natura 
                                               
1 ΕΕ L 206, τις 22.7.1992.
2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 
206, 22.07.1992).
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2000. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι ισπανικές αρχές για τις δύο περιπτώσεις 
καταδεικνύουν συμμόρφωση με την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει παράβαση και 
τερμάτισε οριστικά την έρευνά της.


