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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0258/2010, του J. RQ. B., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
λατομικές δραστηριότητες στην περιοχή του ποταμού Erro στη Ναβάρα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτίθεται σε απόφαση των αρχών της Ναβάρας να εξουσιοδοτήσουν την 
έναρξη λειτουργίας λατομείου σε περιοχή που αποτελεί μέρος του δικτύου Natura 2000 και 
έχει χαρακτηριστεί ΤΚΣ (Monte Alduide ES 2200019). Επισημαίνει ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές χρήσης και διαχείρισης της τοποθεσίας δεν προβλέπουν δραστηριότητες 
τοπογραφικής αποτύπωσης όσον αφορά το λατομείο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Ο αναφέρων εκφράζει την αντίθεσή του προς το σχέδιο κατασκευής υπαίθριου λατομείου 
στον δήμο Valle de Erro της αυτόνομης κοινότητας («Foral») της Ναβάρας, στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το εν λόγω σχέδιο αναμένεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στον 
τόπο κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) «Monte Alduide» (ES 2200019), ο οποίος περιλαμβάνεται 
στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και στη ζώνη για τη διατήρηση των πτηνών ΙΒΑ 085 
«Roncesvalles-Irati Sierra de Abodi».

Ο αναφέρων επισυνάπτει την απόφαση1 του προϊσταμένου του τμήματος περιβαλλοντικής 
                                               
1 Resolución 997/2009, de 29 de diciembre, del Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la que se 
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ποιότητας, βάσει της οποίας χορηγείται η άδεια σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
του σχεδίου όσον αφορά την πρόσβαση στον χώρο και τις θέσεις για την τρίτη σειρά φρεάτων 
γεώτρησης στην τοποθεσία Legua Acotada (Zilbeti, κοιλάδα του ποταμού Erro), υπό τη 
χορηγία της εταιρείας «Magnesitas Navarras, S.A.».

Η Επιτροπή εξέτασε τις πληροφορίες που παρείχε ο αναφέρων υπό το πρίσμα της κοινοτικής 
νομοθεσίας 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 σχετικά με τη διενέργεια 
εκτίμησης ΕΠΕ για ορισμένα σχέδια δημόσιων και ιδιωτικών έργων. 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, μέσω κατά περίπτωση εξέτασης ή/και βάσει κατώτατων ορίων ή 
κριτηρίων που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία μεταφοράς της οδηγίας, εάν πρέπει να 
υποβληθούν σε ΕΠΕ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του, το εν λόγω σχέδιο ενδέχεται 
να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος Ι, σημείο 19, της οδηγίας «Λατομεία και 
υπαίθρια ορυχεία εκτάσεως άνω των 25 εκταρίων», ή μπορεί να περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα ΙΙ, σημείο2, στοιχείο α), της ίδιας οδηγίας «Λατομεία, υπαίθρια ορυχεία και 
εξόρυξη τύρφης (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι)».

Η διαδικασία ΕΠΕ διασφαλίζει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σχεδίων 
προσδιορίζονται και εκτιμώνται πριν από τη χορήγηση άδειας από την αρμόδια αρχή.

Σχετικά με τις οδηγίες της ΕΕ για τη φύση (την οδηγία 79/409/ΕΟΚ2 για τα πτηνά και την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ3 για τους οικοτόπους), είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι ισχύουν εφόσον το 
συγκεκριμένο σχέδιο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε οποιονδήποτε τόπο 
υπάγεται στο δίκτυο Natura 2000. Σε ανάλογες περιπτώσεις, η διαδικασία ΕΠΕ μπορεί να 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την εφαρμογή των διασφαλίσεων του άρθρου 6 της οδηγίας 
για τους οικοτόπους.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει χορηγηθεί άδεια για εργασίες γεωτρήσεων. 
Εντούτοις, στην περίπτωση του σχεδίου κατασκευής υπαίθριου λατομείου, πρόκειται για 
προκαταρκτικό στάδιο και οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν χορηγήσει ακόμα άδεια. Οφείλουν 
προηγουμένως να διενεργήσουν την απαιτούμενη ΕΠΕ για το λατομείο και να αποφανθούν 
επί των επιπτώσεων του εν λόγω σχεδίου στη συγκεκριμένη τοποθεσία, καθώς και στα είδη 
που προστατεύονται δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η 
                                                                                                                                                  
concede la Autorización de Afecciones Ambientales para el Proyecto de accesos y emplazamientos de la 3.ª 
campaña de sondeos en Legua Acotada (Zilbeti, Valle de Erro), promovido por Magnesitas Navarras, S.A. (B.O. 
Navarra n. 18, 9.2.2010).
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ (ΕΕ L 175 της 5.7.1985) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ (ΕΕ L 073 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).

2 ΕΕ L 103 της 25.4.1979 όπως κωδικοποιήθηκε από την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΕΕ L 20 της 26.1.2010).
3 ΕΕ L 206 της 22.07.1992.
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διαδικασία ΕΠΕ για το εν λόγω σχέδιο θα αποτελέσει το ενδεδειγμένο πλαίσιο ώστε να 
διατυπώσουν οι πολίτες τις παρατηρήσεις και τις ανησυχίες τους σχετικά με το έργο, καθώς 
και τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις του.

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι το σχέδιο κατασκευής του υπαίθριου 
λατομείου βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν λάβει ακόμα 
την τελική τους απόφαση επί του εν λόγω έργου. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει εμφανής 
παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και η Επιτροπή δεν δύναται επί του 
παρόντος να δώσει περαιτέρω συνέχεια στη συγκεκριμένη υπόθεση.

4. Απάντηση της Επιτροπής (Αναθ.), που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τις πρόσθετες πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων 
υπό το πρίσμα του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ που ενδέχεται να είναι εφαρμοστέο στη 
συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι αρμόδιες αρχές χορήγησαν άδεια για το έργο κατασκευής 
υπαίθριου λατομείου, η οποία εγκρίθηκε στις 13.12.20101. Το έργο κατασκευής του 
λατομείου υποβλήθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ενώ η διαδικασία ΕΠΕ ολοκληρώθηκε με 
τη δήλωση ΕΠΕ, η οποία εγκρίθηκε στις 26.11.20102. 

Οι αρμόδιες αρχές διεξήγαγαν την απαιτούμενη διαδικασία ΕΠΕ για το λατομείο και 
εξέδωσαν απόφαση σχετικά με τις επιπτώσεις του εν λόγω έργου στην τοποθεσία κοινοτικής 
σημασίας (ΤΚΣ) ES 2200019 «Monte Alduide», η οποία έχει χαρακτηριστεί δυνάμει της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ3 για τους οικοτόπους.

Στο πλαίσιο αυτό, η δήλωση ΕΠΕ υποδεικνύει ότι το έργο δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στην προαναφερθείσα τοποθεσία. Περιγράφει δε λεπτομερώς ειδικά μέτρα μετριασμού και 
πρόληψης, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου στα είδη 
και τους τύπους των οικοτόπων που υπάρχουν στην περιοχή κατασκευής του έργου.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έχει 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.

Συμπεράσματα

Βάσει των πρόσθετων πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, η Επιτροπή αδυνατεί να 
στοιχειοθετήσει παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ στην παρούσα υπόθεση. 
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία για να τροποποιήσει τα αρχικά της 
συμπεράσματα.
                                               
1 Δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης της Ναβάρας αριθ. 1 της 3.1.2011.
2 Δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης της Ναβάρας αριθ. 159 της 31.12.2010.
3 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.
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