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Θέμα: Αναφορά 00020/2011, του R. G., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί περιβάλλοντος στην 
περιοχή Montes de Toledo (Sierra de Malagon), Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποφευχθεί η παραβίαση 
του κοινοτικού δικαίου για την προστασία των πτηνών, των οικοτόπων και του 
περιβάλλοντος που καταστρέφεται με την κατασκευή των αιολικών πάρκων στην περιοχή
Montes de Toledo (Sierra de Malagon), Ισπανία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία 
ΕΠΕ), σχέδια που αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ 
άλλων, της φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους, πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των 
επιπτώσεών τους στο περιβάλλον πριν από τη χορήγηση άδειας κατασκευής.  

Η οδηγία ΕΠΕ κάνει διάκριση μεταξύ των αποκαλούμενων έργων του Παραρτήματος I, τα 

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40· ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5· ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17· ΕΕ L 140 της 
5.6.2009, σ. 114.
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οποία πρέπει πάντοτε να υποβάλλονται σε διαδικασία ΕΠΕ, και των έργων του 
Παραρτήματος II, για τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν ή μέσω κατά περίπτωση 
εξέτασης ή/και βάσει κατώτατων ορίων ή κριτηρίων που καθορίζονται στην εθνική 
νομοθεσία μεταφοράς, εάν πρέπει να υποβληθούν σε ΕΠΕ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
έργα κατασκευής αιολικών πάρκων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος ΙΙ, 
σημείο 3, στοιχείο θ), της οδηγίας: «Εγκαταστάσεις για την αξιοποίηση της αιολικής 
ενέργειας για την παραγωγή άλλων μορφών ενέργειας (αιολικά πάρκα)».

Από τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων, φαίνεται ότι έχει διενεργηθεί διαδικασία 
ΕΠΕ για κάθε έργο κατασκευής αιολικού πάρκου από την αρμόδια αρχή της περιφερειακής 
κυβέρνησης της Castilla La Mancha.

Ωστόσο, οι πληροφορίες που προσκόμισε ο αναφέρων είναι τόσο περιορισμένες που η 
Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκή βάση προκειμένου να μπορεί να κρίνει εάν απαιτείται να 
ζητηθούν περαιτέρω λεπτομερή στοιχεία από τις ισπανικές αρχές.

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η αρμοδιότητα για την ορθή εφαρμογή του δικαίου 
της ΕΕ εναπόκειται πρωτίστως στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή δεν έχει καμία δικαιοδοσία, 
δυνάμει της Συνθήκης, να υποκαθιστά τις αρχές των κρατών μελών σε σχέση με τον έλεγχο 
και την εκτέλεση των δικών τους αποφάσεων όσον αφορά, παραδείγματος χάριν, τη 
χορήγηση άδειας για τα εν λόγω σχέδια. Τα ζητήματα αυτά καλύπτονται αποκλειστικά από τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους.

Από τις πληροφορίες που παρέχονται, προκύπτει ότι σε αυτήν την περίπτωση έχει διενεργηθεί 
διαδικασία ΕΠΕ. Δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση σχετικά με πιθανή επικοινωνία με τις 
ισπανικές αρχές, δεδομένου ότι οι πληροφορίες που προσκόμισε ο αναφέρων είναι τόσο 
περιορισμένες.

Εάν ο αναφέρων θεωρεί ότι δεν έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ σε αυτήν 
την περίπτωση, θα απαιτούνταν λεπτομερέστερες πληροφορίες καθώς και συναφή 
αποδεικτικά στοιχεία.


