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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1276/2007, της María Begona Baquero Orgaz, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς για παραβιάσεις των οδηγιών 2000/4/ΕΚ 
και 92/43/ΕΚ σε σχέση με ένα σχέδιο για τη διαπλάτυνση του 
αυτοκινητοδρόμου A6 με δύο λεωφορειολωρίδες από τη Las Rozas de 
Madrid έως τη Villalba (Μαδρίτη)

Αναφορά 0251/2008, της Maria Begona Baquero Orgaz, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς για επιβλαβείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον από την σχεδιαζόμενη παράκαμψη του αυτοκινητοδρόμου A6 
μέσω της Las Rozas de Madrid

1. Περίληψη της αναφοράς 1276/2007

Η αναφέρουσα θεωρεί ότι το σχέδιο των ισπανικών αρχών να διαπλατύνουν τον 
αυτοκινητόδρομο A6 με την προσθήκη δύο λεωφορειολωρίδων από τη Las Rozas de Madrid 
έως τη Villalba (Μαδρίτη) παραβιάζει τις οδηγίες 2000/4/ΕΚ και 92/43/ΕΚ. Σύμφωνα με την 
αναφέρουσα, η επέκταση αυτή συνεπάγεται απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών σε μήκος 39 
χιλιομέτρων και θα έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, δεδομένου ότι το 
ήμισυ της περιοχής προστατεύεται βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΚ. Η αναφέρουσα υποστηρίζει 
ότι η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης προέβλεπε ελάχιστο χρόνο για αντίδραση, κάτι που 
συνιστά παραβίαση των διατάξεων της οδηγίας 2000/4/ΕΚ. Θεωρεί ότι αγνοήθηκαν 
εναλλακτικές λύσεις με μικρότερο αντίκτυπο και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
μεριμνήσει, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την υπόθεση αυτή.

Περίληψη της αναφοράς 0251/2008

Η αναφέρουσα εκφράζει τις αμφιβολίες της για το σχέδιο των ισπανικών αρχών για την 
κατασκευή παρακαμπτήριας οδού του αυτοκινητόδρομου A6 μέσω της Las Rozas de Madrid. 
Σύμφωνα με την αναφέρουσα, το εν λόγω σχέδιο θα έχει σοβαρές επιβλαβείς επιπτώσεις στο 
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περιβάλλον της προστατευόμενης περιοχής του Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares και συνιστά παραβίαση των διατάξεων των οδηγιών 92/43/ΕΚ και 2003/4/ΕΚ.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 1276/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2008. Η αναφορά 
0251/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Η αναφέρουσα υπέβαλε δύο αναφορές σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας σε σχέση με διάφορα σχέδια που αφορούν τον αυτοκινητόδρομο A-6 στην 
περιφέρεια της Μαδρίτης:

- το σχέδιο διαπλάτυνσης του αυτοκινητοδρόμου A-6, που έχει στόχο την προσθήκη δύο 
νέων λεωφορειολωρίδων σε μήκος 39 χιλιομέτρων (από τη Las Rozas έως τη Villalba),

- το σχέδιο κατασκευής παρακαμπτήριας οδού του αυτοκινητόδρομου A6, με στόχο την 
κατασκευή νέου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου, προκειμένου να παρακάμπτεται η Las 
Rozas την οποία διασχίζει επί του παρόντος ο αυτοκινητόδρομος. Η σχεδιαζόμενη 
παρακαμπτήρια οδός θα κατασκευαζόταν εντός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής
«Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares»,

- το σχέδιο σύνδεσης του αυτοκινητοδρόμου A-6 με τον αυτοκινητόδρομο A-1 
συνεπάγεται την κατασκευή ενός νέου αυτοκινητοδρόμου M-61 που θα διέρχεται από 
αρκετές προστατευόμενες περιοχές: τον τόπο κοινοτικής σημασίας ES 311004 «Cuenca 
del Río Manzanares» και τις ζώνες ειδικής προστασίας των άγριων πτηνών ES 000011 
«Monte de El Pardo» και ES 000012 «Soto de Viñuelas».

Η αναφέρουσα παραπέμπει, επίσης, στην αναφορά 773/2006 σχετικά με την αλλαγή της 
χρήσης γης εντός των ορίων του τόπου κοινοτικής σημασίας «Cuenca del Río Manzanares», 
στον δήμο του Torrelodones, στην επαρχία της Μαδρίτης.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο να υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το άρθρο 6, παράγραφοι 3 και 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους
92/43/ΕΟΚ1, που αναφέρει ότι κάθε σχέδιο μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη 
διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω 
τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του 
στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων 
της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων 
της οδηγίας για τους οικοτόπους, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο 
μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου 
πρόκειται. Εάν τα συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων ενός σχεδίου είναι 
αρνητικά, εφαρμόζονται οι διαδικασίες της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της 
συνολικής συνοχής του τόπου του δικτύου Natura 2000.
                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 

και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992
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Όσον αφορά τη διαπλάτυνση του αυτοκινητόδρομου A-6 από τη Las Rozas στη Villalba, έχει 
ήδη διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων του σχεδίου, και οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη 
εκδώσει την περιβαλλοντική δήλωση (ισπανική επίσημη εφημερίδα/BOE αριθ. 152, 26 
Ιουνίου 2003). Η περιβαλλοντική δήλωση αναγνωρίζει ότι μια έκταση εμβαδού 9 300 m2 του 
«Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares» (που στη συνέχεια χαρακτηρίσθηκε 
τόπος κοινοτικής σημασίας ES 311004 «Cuenca del Río Manzanares» με την απόφαση
2006/613/ΕΚ1 της Επιτροπής) επηρεάζεται αρνητικά από το σχέδιο, και αναφέρει τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να αντισταθμιστεί ο αρνητικός αντίκτυπος στον τόπο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το σχέδιο κατασκευής παρακαμπτήριας οδού του 
αυτοκινητόδρομου A6, με στόχο να παρακάμπτεται το χωριό Las Rozas προβλέπεται να 
κατασκευαστεί εξολοκλήρου εντός των ορίων του τόπου κοινοτικής σημασίας ES 311004 
«Cuenca del Río Manzanares». Για το σχέδιο αυτό, η δημόσια διαβούλευση ανακοινώθηκε 
στην επίσημη εφημερίδα /BOE αριθ. 312, 29 Δεκεμβρίου 2007. Η διαβούλευση αυτή 
διεξάγεται στο πλαίσιο των απαραίτητων διαδικασιών εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που οφείλουν να διενεργήσουν οι αρμόδιες αρχές βάσει της οδηγίας
85/337/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ3 και την 
οδηγία 2003/35/ΕΚ4 (γνωστή και ως οδηγία ΕΠΕ). Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας για τους οικοτόπους, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λάβουν απόφαση επί του σχεδίου 
και του αντικτύπου του στην ακεραιότητα του τόπου.

Όσον αφορά τον νέο αυτοκινητόδρομο M-61 για τη σύνδεση του αυτοκινητόδρομου A-1 με 
τον αυτοκινητόδρομο A-6, η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει την κοινοβουλευτική 
ερώτηση E-1975/08, σχετικά με το σχέδιο σύνδεσης του A-6 με τον A-1 και τη σήραγγα που 
σχεδιάζεται να κατασκευαστεί προκειμένου να αποφευχθεί ο αντίκτυπος στη ζώνη ειδικής 
προστασίας ES 000011 «Monte de El Pardo». Το σχέδιο αυτό υποβλήθηκε σε δημόσια 
διαβούλευση (επίσημη εφημερίδα της περιφέρειας της Μαδρίτης/BOCM αριθ. 137, 10 
Ιουνίου 2008). Η διαβούλευση αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο των απαραίτητων διαδικασιών
ΕΠΕ που οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να ακολουθήσουν σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ 
όπως τροποποιήθηκε. Οι αρμόδιες αρχές μένει να πραγματοποιήσουν την απαραίτητη 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να λάβουν απόφαση σχετικά με τις 
επιπτώσεις αυτού του σχεδίου στους εν λόγω τόπους.

Όσον αφορά την αναφορά 773/2006 για την αλλαγή της χρήσης γης εντός των ορίων του 
τόπου κοινοτικής σημασίας ES 311004 «Cuenca del Río Manzanares», στον δήμο

                                               
1 Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την έγκριση, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου, του καταλόγου των τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή 
(κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3261). ΕΕ L 259 της 21.9.2006

2 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων κα 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. ΕΕ L 175 της 5.7.1985

3 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 073 της 
14.3.1997

4 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη 
συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον 
και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των 
οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου. ΕΕ L 156 της 25.6.2003
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Torrelodones, στην επαρχία της Μαδρίτης, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τις ισπανικές αρχές να επιβεβαιώσουν την ορθή 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους και τη συμμόρφωση 
με την οδηγία 2001/42/ΕΚ1 για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ). Η Επιτροπή 
έχει λάβει στο παρελθόν σημαντικό αριθμό κοινοβουλευτικών ερωτήσεων (E-3737/07, E-
3826/06, E-3827/06, E-4429/08) και αναφορών (258/2006, 773/2006, 797/2006, 824/2007) 
σχετικά με σχέδια αστικής ανάπτυξης που έχουν αντίκτυπο στον τόπο κοινοτικής σημασίας
ES 311004 «Cuenca del Río Manzanares».

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, πρέπει να 
τονιστεί ότι στο παρόν πλαίσιο, αυτό που διακυβεύεται είναι η συμμετοχή του κοινού στη 
διαδικασία ΕΠΕ. Η συμμετοχή αυτή ρυθμίζεται από την οδηγία 2003/35/ΕΚ2. Σύμφωνα με 
την οδηγία αυτή, τα κράτη μέλη οφείλουν να ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες όσον αφορά την 
ενημέρωση του κοινού και τη διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό (άρθρο 3, σημείο 4). 
Επομένως, η αναφέρουσα καλείται να εξετάσει εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε 
σεβαστός ο ισπανικός νόμος3 για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/35/ΕΚ. Εάν χρειαστεί, η 
αναφέρουσα μπορεί να χρησιμοποιήσει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, σημείο 7, της 
οδηγίας4, τα μέσα προσφυγής που προβλέπονται σε εθνικό επίπεδο.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις της αναφέρουσας σχετικά με τις ώρες και τις 
ημέρες κατά τις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Ωστόσο, εάν δεν 
έχουν θεσπιστεί ακριβείς και αναλυτικοί κανόνες από την εθνική νομοθεσία, η Επιτροπή δεν 
μπορεί να συμπεράνει ότι, στην παρούσα υπόθεση, η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιείται 
κατά παράβαση των απαιτήσεων της οδηγίας 2003/35/ΕΚ.

Η οδηγία 2003/4/ΕΚ5 αφορά την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. 
Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 αυτής προβλέπει ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι δημόσιες 
αρχές υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας, να παρέχουν τις περιβαλλοντικές 
πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους, σε όποιον υποβάλλει 
σχετική αίτηση και χωρίς ο αιτών να οφείλει να επικαλεσθεί οιοδήποτε συμφέρον. Αυτό 
συνεπάγεται ότι πρέπει να υποβληθεί αίτηση. Η κατάσταση διαφέρει από αυτήν που 
περιγράφει η αναφέρουσα.

Όσον αφορά το σχέδιο διαπλάτυνσης του αυτοκινητοδρόμου A-6, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι 
διαδικασίες που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν 
ακολουθηθεί και ότι, επομένως, δεν υπάρχουν λόγοι να υποτεθεί, επί του παρόντος, ότι δεν 

                                               
1 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με 

την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων. ΕΕ L 197 της 
21.7.2001

2 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη 
συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον 
και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των 
οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 156 της 25.6.2003.

3 Νόμος 27/2006 της 18ης Ιουλίου 2006, BOE αριθ. 171 της 19.7.2006.
4 Το άρθρο 3, σημείο 7, της οδηγίας 2003/35/ΕΚ εισάγει ένα νέο άρθρο 10α.
5 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την 

πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. ΕΕ L 41 της 14.2.2003



CM\853662EL.doc 5/5 PE416.439/REVv02-00

EL

εφαρμόζονται σωστά οι διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους και της οδηγίας ΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Επιτροπή κατανοεί ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
δεν έχουν λάβει ακόμη οριστική απόφαση όσον αφορά τα σχέδια για την παρακαμπτήρια οδό 
του αυτοκινητόδρομου A-6 στη Las Rozas και για τη σύνδεση των αυτοκινητοδρόμων A-6 
και A-1. Επομένως, δεδομένου ότι οι διαδικασίες φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη, δεν προκύπτει 
εμφανής παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν προτίθεται 
να λάβει περαιτέρω μέτρα σε αυτό το στάδιο.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία νέα πληροφορία για το έργο αυτό. Βάσει των διαθέσιμων 
πληροφοριών, οι αρμόδιες περιφερειακές αρχές δεν έχουν ακόμη εκδώσει τη δήλωση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, συνεπώς, δεν έχουν λάβει τελική απόφαση την οποία θα 
μπορούσε να εξετάσει η Επιτροπή για να διαπιστώσει εάν υπάρχει παραβίαση του δικαίου της 
ΕΕ.


