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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0559/2009 του José Vázquez Gómez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Asociación movida Pro Parque Tamarguillo», σχετικά με την 
κατασκευή διακλάδωσης αυτοκινητοδρόμου που θα υποβαθμίσει πάρκο στη 
Σεβίλλη 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπονείται για το σχέδιο του δήμου της Σεβίλλης να κατασκευάσει 
διακλάδωση αυτοκινητοδρόμου εν μέσω του πάρκου του Tamarguillo. Το εν λόγω πάρκο 
αποκαταστάθηκε και αναδασώθηκε με πόρους του ΕΤΠΑ. Η κατασκευή της διακλάδωσης 
του αυτοκινητοδρόμου θα καταστρέψει την εν λόγω αποκατάσταση και τις υποδομές και θα 
προκαλέσει σοβαρή βλάβη στους κατοίκους. Ο αναφέρων παραπονείται για την 
κακοδιαχείριση των εν λόγω ευρωπαϊκών πόρων. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Ο αναφέρων εκφράζει την αντίθεσή του στο σχέδιο κατασκευής ενός αυτοκινητοδρόμου 
γύρω από την πόλη της Σεβίλλης, στην αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας στην Ισπανία.  
Ο αναφέρων επισημαίνει ότι το εν λόγω έργο περιφερειακής οδού θα προκαλέσει ζημίες και 
την καταστροφή ενός μέρους του αστικού πάρκου του Tamarguillo.  Κατά την άποψη του 
αναφέροντος, το εν λόγω πάρκο είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες που κατοικούν στην 
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περιοχή και για την ποιότητα ζωής τους.  Ο αναφέρων υπογραμμίζει ότι αυτό το πάρκο έχει 
σημαντική οικολογική αξία και ότι ο εν λόγω υγρότοπος θα καταστρεφόταν από το 
συγκεκριμένο οδικό έργο.  Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι πρόσφατα έγινε ανάπλαση της εν 
λόγω περιοχής που χρηματοδοτήθηκε και με ευρωπαϊκούς πόρους (POMAL/ΕΤΠΑ).

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Όσον αφορά την εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εν λόγω 
περίπτωση, θα πρέπει να επισημάνουμε την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου, της 27ης 
Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον.  Η εν λόγω οδηγία τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ2, 
2003/35/ΕΚ3 και 2009/31/ΕΚ4.

Το άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε, η οποία είναι 
γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), ορίζει ότι τα 
σχέδια που, ιδίως, λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους, μπορούν να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικασία αίτησης 
χορήγησης άδειας και σε εκτίμηση όσον αφορά τις επιπτώσεις τους πριν δοθεί η άδεια.

Η οδηγία ΕΠΕ ισχύει για τα έργα που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.  Πρέπει να 
σημειωθεί ότι το παράρτημα Ι αναφέρει στο σημείο 7β) τα έργα «Κατασκευής 
αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας».  Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, 
τα σχέδια των κατηγοριών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι πρέπει να υποβάλλονται 
υποχρεωτικά σε εκτίμηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10.

Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι το εν λόγω έργο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου ή οδού ταχείας 
κυκλοφορίας γύρω από την πόλη της Σεβίλλης πρέπει να υποβληθεί σε διαδικασία εκτίμησης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την έγκρισή του.  Πρέπει να σημειωθεί ότι, στο 
πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, πρέπει να λάβει χώρα μια περίοδος δημόσιας 
διαβούλευσης.  Οι παρατηρήσεις και οι ισχυρισμοί του κοινού πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν 
από τη χορήγηση της ενδεχόμενης άδειας του έργου.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής απευθύνθηκαν στις ισπανικές αρχές για να πληροφορηθούν τις 
λεπτομέρειες του εν λόγω έργου κατασκευής αυτοκινητοδρόμου και για να τους ζητήσουν τις 
παρατηρήσεις τους σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ στην προκειμένη 
περίπτωση.

Όσον αφορά τις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με την προστασία της φύσης: την οδηγία 
79/409/ΕΟΚ5 (για τα πτηνά) και την οδηγία 92/43/ΕΟΚ6 (για τους οικοτόπους), πρέπει να 
σημειωθεί ότι δεν ισχύουν στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεδομένου ότι το εν λόγω αστικό 
πάρκο δεν συμπεριλαμβάνεται σε καμία τοποθεσία του δικτύου Natura 2000.

                                               
1  ΕΕ L 175 της 05.07.85.
2  ΕΕ L 73 της 14.03.1997.
3  ΕΕ L 156 της 25.06.03.
4  ΕΕ L 140 της 05.06.09.
5  ΕΕ L 103 της 25.04.79.
6  ΕΕ L 206 της 22.07.1992.
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Όσον αφορά την πιθανή κοινοτική χρηματοδότηση για τα εν λόγω έργα: την ανάπλαση του 
αστικού πάρκου «Parque Tamarguillo», αφενός, και τον προβλεπόμενο νέο αυτοκινητόδρομο, 
αφετέρου, η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει τα εξής:

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από τις ισπανικές αρχές στις αρμόδιες για 
τα διαρθρωτικά ταμεία υπηρεσίες της Επιτροπής, ένα έργο με την ονομασία «Περαιτέρω 
αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών του δήμου» συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ στο 
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος τοπικού περιβάλλοντος POMAL (1994-1999).  Το 
εν λόγω έργο έλαβε την τελευταία πιστοποίηση το 2001.  Το συνολικό επιλέξιμο κόστος 
ανήλθε σε 8.865.163 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό της συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ 
ήταν 6.205.614 ευρώ.

Η Επιτροπή δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το οδικό έργο για το οποίο κάνει λόγο ο 
αναφέρων και, συνεπώς, δεν παρεμβαίνει στην ενδεχόμενη συγχρηματοδότησή του.  Εν πάση 
περιπτώσει, η Επιτροπή προτείνει στον αναφέροντα να απευθυνθεί στις αρμόδιες ισπανικές 
αρχές, και ειδικότερα στο Υπουργείο Οικονομικών, κυρία Martínez Urrutia, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: emartinezurrutia@sgpg.meh.es, για συμπληρωματικές 
πληροφορίες επί του θέματος.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή απευθύνθηκε στις ισπανικές αρχές για να τους ζητήσει τις παρατηρήσεις τους 
σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην προκειμένη 
περίπτωση.

Η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις περαιτέρω 
εξελίξεις κατά την εξέταση αυτής της υπόθεσης.

4. (ΑΝΑΘ) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 03 Μαρτίου 2011.

Στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την Επιτροπή 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσε να εφαρμοσθεί στην παρούσα υπόθεση.

Σε συνέχεια της παρούσας αναφοράς, η Επιτροπή απευθύνθηκε στις ισπανικές αρχές 
προκειμένου να τους ζητήσει να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα περιστατικά 
που επικαλείται η αναφέρουσα, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή των υποχρεώσεων που 
απορρέουν, εν προκειμένω, από την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Ανταποκρινόμενες στο αίτημα της Επιτροπής, οι ισπανικές αρχές υπέβαλαν την έκθεση  που 
εκπονήθηκε από το δήμο της Σεβίλλης σχετικά με αυτό το θέμα συνοδευόμενη από διάφορα 
παραρτήματα.

Εν κατακλείδι, οι ισπανικές αρχές τόνισαν ότι τόσο το σχέδιο της οδού ταχείας κυκλοφορίας 
ή  περιφερειακής οδού SE-35 όσο και το σχέδιο ανάπτυξης του αστικού πάρκου Tamarguillo 
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προβλέπονταν στο πλαίσιο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου  (PGOU) της πόλης της 
Σεβίλλης.  Οι δημοτικές αρχές προσθέτουν ότι το σχέδιο υποβλήθηκε σε διαδικασία 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την τελική έγκρισή του από την Αυτόνομη 
Κοινότητα της Ανδαλουσίας στις 19 Ιουλίου 2006.

Μετά από την εξέταση του φακέλου, η Επιτροπή απέστειλε νέα επιστολή στις ισπανικές
αρχές με την οποία ζητούσε ακριβέστερες περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τα μέτρα που ελήφθησαν συγκεκριμένα για τα δύο 
έργα που αναφέρονται παραπάνω. Οι επιπρόσθετες αυτές πληροφορίες είναι απαραίτητες για 
να ολοκληρωθεί η ανάλυση της παρούσας υπόθεσης.


