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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Petition 0542/2010 του José Ramón Tolosa González, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη σχεδιαζόμενη κατασκευή πεζογέφυρας στο Mongas στην 
Pasaia

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτίθεται στη σχεδιαζόμενη κατασκευή πεζογέφυρας, υποστηρίζοντας ότι θα 
έχει επιπτώσεις στους γύρω λόφους και τα βραχώδη τοιχώματα που εντάσσονται στο δίκτυο 
Natura 2000 (ΤΚΣ ES 120014).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Ο αναφέρων αντιτίθεται στο σχέδιο κατασκευής πεζογέφυρας στον ΤΚΣ ES2120014 «Ulia» 
στους δήμους Donosti και Pasaia στη Χώρα των Βάσκων. Ο δρόμος περιπάτου (700 m) θα 
κατασκευαστεί στον προαναφερθέντα τόπο κοινοτικής σημασίας, παράλληλα προς την άκρη 
του γκρεμού. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων 
του σχεδίου στους οικοτόπους και τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που υπάρχουν στο 
σημείο. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η επαρχιακή διοίκηση (Diputación Foral de Gipuzkoa) 
πρέπει επίσης να γνωμοδοτήσει σχετικά με το σχέδιο.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο τόπος κοινοτικής σημασίας ES2120014 «Ulia» ορίσθηκε βάσει 
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των διατάξεων της οδηγίας για τους οικοτόπους, 92/43/ΕΟΚ1. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες 
αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6 της εν λόγω 
οδηγίας σε σχέση με τον προαναφερθέντα υπαγόμενο στο δίκτυο Natura 2000 τόπο και, με 
βάση την απαιτούμενη εκτίμηση, να αποφασίσουν κατά πόσον το σχέδιο μπορεί να 
προχωρήσει και, εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιες αναγκαίες εγγυήσεις.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το εν λόγω σχέδιο έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την 
ισπανική νομοθεσία που μετέφερε στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)2. Οι αρμόδιες ισπανικές αρχές έχουν ήδη εκδώσει 
θετική δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (DIA) σχετικά με το σχέδιο (ψήφισμα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 14ης Μαΐου 
20103). 

Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η εν λόγω 
δήλωση δείχνει ότι εξετάσθηκαν αρκετές εναλλακτικές προτάσεις αναφορικά με τις πιθανές 
επιπτώσεις του εν λόγω σχεδίου στον τόπο και πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση. 
Αναφέρονται οι διοικήσεις που συμμετείχαν στη διαβούλευση και περιλαμβάνονται οι 
περιλήψεις των επιχειρημάτων τους. Η δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφέρει 
λεπτομερώς τις επιπτώσεις που αναμένονται για τα είδη και τους οικοτόπους κοινοτικού 
ενδιαφέροντος που υπάρχουν στον συγκεκριμένο τόπο και ορίζει τα μέτρα μετριασμού των 
επιπτώσεων που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις, καθώς 
και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εργασίες κατασκευής.

Συμπεράσματα

Υπό αυτές τις συνθήκες, φαίνεται ότι οι ισπανικές αρχές ενέκριναν τα απαιτούμενα μέτρα για 
την προστασία του εν λόγω τόπου που υπάγεται στο δίκτυο Natura 2000. Η Επιτροπή δεν 
έχει, ως εκ τούτου, κανέναν λόγο να θεωρήσει ότι οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί 
μέχρι στιγμής δεν είναι συμβατές με τις νομικές απαιτήσεις που ορίζονται από την οδηγία για 
τους οικοτόπους και την οδηγία ΕΠΕ.

                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.07.1992.
2 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, ΕΕ L 175 της 05.07.1985, σ. 40, όπως 
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ.
3 BOE 118 της 14/05/2010. http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/14/pdfs/BOE-A-2010-7770.pdf


