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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Θέμα: Αναφορά 1779/2008, της Maximina Canseco Prieto, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 

ονόματος του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλικίας, η οποία συνοδεύεται 
από δύο ακόμη υπογραφές, σχετικά με την προβλεπόμενη κατασκευή 
αυτοκινητόδρομου στην κοιλάδα του ποταμού Lor, στο Lugo της Ισπανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για τη χάραξη του αυτοκινητοδρόμου Α-76 (Ponferrada-
Monforte-Orense) μέσω της κοιλάδας του ποταμού Lor, επισημαίνοντας ότι το σχέδιο του εν 
λόγω έργου είναι επί του παρόντος διαθέσιμο στο κοινό για έλεγχο (Επίσημη Εφημερίδα 215 
της 5.9.2008) και ότι έχει εγείρει έντονες αντιρρήσεις. Αναφέρουν ότι η διαδρομή που έχει 
επιλέξει το Υπουργείο Δημοσίων Έργων (Rνo Lor 2) θα έχει μείζονες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον (οδηγία για τους οικοτόπους) και στη λεκάνη του ποταμού Lor και ότι τα 
συνακόλουθα υψηλά επίπεδα ηχορρύπανσης θα πλήξουν σοβαρά τα διερχόμενα είδη άγριας 
πανίδας. Ζητείται, συναφώς, η έγκριση της διαδρομής Lor 3, η οποία θα έχει μικρότερες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και στα είδη άγριας ζωής της κοιλάδας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για τη σχεδιαζόμενη χάραξη του αυτοκινητοδρόμου A-76 
(Ponferrada-Monforte-Orense) σε σχέση με το τμήμα που διέρχεται από την κοιλάδα του 
ποταμού Lor, στην επαρχία Lugo, στην αυτόνομη κοινότητα της Γαλικίας στην Ισπανία.

Το εν λόγω έργο προωθείται από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Οι αναφέροντες 
εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις του συγκεκριμένου 
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έργου στο φυσικό περιβάλλον, το τοπίο και τον τοπικό πληθυσμό. Αντιτίθενται κυρίως στην 
εναλλακτική διαδρομή «Rνo Lor-2» που είχε επιλέξει αρχικά ο φορέας προώθησης.

Η Επιτροπή εξέτασε τις πληροφορίες που παρέσχαν οι αναφέροντες υπό το πρίσμα της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) που θα μπορούσε να ισχύει στη συγκεκριμένη 
περίπτωση.

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ2 και την οδηγία 
2003/35/ΕΚ3, (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή 
οδηγία ΕΠΕ) προβλέπει τη διενέργεια ΕΠΕ για ορισμένα σχέδια δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων. 

Η οδηγία ΕΠΕ κάνει διάκριση μεταξύ των αποκαλούμενων έργων του Παραρτήματος Ι, στο 
οποίο περιλαμβάνονται έργα που πρέπει να υποβάλλονται πάντα σε διαδικασία ΕΠΕ, και των 
έργων του Παραρτήματος ΙΙ, στο οποίο περιλαμβάνονται έργα για τα οποία τα κράτη μέλη 
καθορίζουν είτε μέσω κατά περίπτωση εξέτασης είτε βάσει κατώτατων ορίων ή κριτηρίων 
που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία μεταφοράς αν πρέπει να υποβληθούν σε ΕΠΕ. Τα έργα 
κατασκευής αυτοκινητοδρόμων περιλαμβάνονται στο σημείο 7, στοιχείο β) του 
Παραρτήματος Ι της οδηγίας, και συνεπώς η διενέργεια ΕΠΕ είναι υποχρεωτική.

Η διαδικασία ΕΠΕ διασφαλίζει τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των σχεδίων προτού δοθεί έγκριση (γνωστή ως άδεια) από την αρμόδια αρχή. Το 
κοινό μπορεί να εκφράζει την άποψή του, και όλες οι διαβουλεύσεις πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη. Το κοινό πρέπει επίσης να ενημερώνεται για το περιεχόμενο της άδειας.

Σχετικά με τις οδηγίες για τη φύση (οδηγία για τα πτηνά 79/409/ΕΟΚ4 και οδηγία για τους 
οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ5), αν το εν λόγω έργο ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε τόπο 
που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, το άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους μπορεί να 
ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία ΕΠΕ ενδέχεται να 
αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίας για τους 
οικοτόπους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέσχαν οι αναφέροντες, προκύπτει ότι 
πραγματοποιήθηκε το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το εν λόγω έργο, 
αλλά δεν είναι σαφές εάν έχει διενεργηθεί ήδη η διαδικασία ΕΠΕ. Προκειμένου να 
πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και να διερευνήσουν τα θέματα που θίγονται 
στην παρούσα αναφορά, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απέστειλαν επιστολή στις ισπανικές 
αρχές ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις σχετικές προϋποθέσεις 
βάσει του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου.
                                               
1 ΕΕ L 175, 05.07.1985.
2 ΕΕ L 073, 14.03.1997.
3 ΕΕ L 156, 25.06.2003.
4 ΕΕ L 103, 25.04.1979.
5 ΕΕ L 206, 22.07.1992.
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Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές σχετικά με τη 
συμμόρφωση προς τις σχετικές προϋποθέσεις βάσει του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου 
στην παρούσα υπόθεση. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ζήτησε να μάθει από τις ισπανικές αρχές 
πώς εφάρμοσαν τις διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ και της οδηγίας για τους οικοτόπους.
Η Επιτροπή θα τηρήσει την Επιτροπή Αναφορών ενήμερη σχετικά με οιεσδήποτε νέες 
εξελίξεις σε αυτήν την υπόθεση.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.

Στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε τη δυνατότητα να 
ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσε να εφαρμοσθεί στην 
παρούσα υπόθεση. Ειδικότερα, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οδηγίες 85/337/ΕΟΚ1

(οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων), 79/409/ΕΟΚ2 (οδηγία για τα 
πτηνά) και 92/43/ΕΟΚ3 (οδηγία για τους οικοτόπους).

Το άρθρο 2.1 της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ προβλέπει ότι έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσεως, του μεγέθους ή της 
θέσεώς τους, πρέπει να υπόκεινται σε διαδικασία υποβολής αίτησης έγκρισης και εκτίμησης 
των επιπτώσεών τους, πριν από τη χορήγηση της άδειας. Τα σχέδια αυτοκινητοδρόμων 
παρατίθενται στο σημείο 7, στοιχείο β), του Παραρτήματος Ι της οδηγίας και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Το ενδιαφερόμενο κοινό, καθώς και οι διάφορες αρμόδιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών αρχών, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
εκφράσουν την άποψή τους. Όλα τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη. Στη συνέχεια, πρέπει να ενημερώνεται το κοινό με κατάλληλο τρόπο.

Η διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ, 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 της οδηγίας 
για τους οικοτόπους. Στην πραγματικότητα, αποδεικνύεται ότι το εν λόγω σχέδιο 
αυτοκινητοδρόμου θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στο δίκτυο Natura 2000 και, ως εκ 
τούτου, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή κατάλληλης εκτίμησης εν προκειμένω.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο φορέας προώθησης του εν λόγω έργου είναι το Υπουργείο 
Δημοσίων Έργων και Μεταφορών (Ministerio de Fomento), ήτοι, η γενική διοίκηση του 
κράτους. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, διενεργείται επί του παρόντος επίσημη 
διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το εν λόγω σχέδιο 
αυτοκινητοδρόμου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία που μεταφέρει την οδηγία 

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ, 2003/35/ΕΚ και 2009/31/ΕΚ.. ΕΕ L 175, 
05.07.1985· ΕΕ L 73, 14.03.1997· ΕΕ L 156, 25.06.2003· ΕΕ L 140, 05.06.2009.
2  Όπως κωδικοποιήθηκε από την οδηγία 2009/147/ΕΚ, ΕΕ L 20, 26.01.2010.
3  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.  ΕΕ L 206, 22.07.1992.
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85/337/ΕΟΚ, η διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ολοκληρώνεται με την 
απόφαση που εκδίδεται από την περιβαλλοντική αρχή και ονομάζεται δήλωση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΔΠΕ). Η ΔΠΕ προηγείται, προφανώς, της ενδεχόμενης 
έγκρισης του έργου.

Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η φάση των 
διαβουλεύσεων μεταξύ των διαφόρων αρμόδιων διοικήσεων. Κατόπιν γνωμοδότησης των 
περιβαλλοντικών αρχών της αυτόνομης κοινότητας της Γαλικίας που είναι αρμόδιες για την 
προστασία της φύσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες 
από τον φορέα προώθησης. Κατά συνέπεια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν έχει εκδώσει 
ακόμη τη δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΔΠΕ) για το εν λόγω έργο.

Συμπέρασμα

Οι ισπανικές αρχές εφαρμόζουν τις διατάξεις που απορρέουν από τις ισχύουσες κοινοτικές 
οδηγίες για το περιβάλλον. Επί του παρόντος διεξάγεται διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για το έργο. Οι ισπανικές αρχές δεν έχουν λάβει ακόμη απόφαση επί του θέματος. 
Από την ανάλυση των στοιχείων του φακέλου δεν είναι, συνεπώς, δυνατόν να συναχθεί το 
συμπέρασμα ότι υφίσταται εν προκειμένω παραβίαση του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ σε 
αυτό το στάδιο.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙ), που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η διαδικασία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη στην περίπτωση του έργου για τον
αυτοκινητόδρομο A-76 (Ponferrada-Monforte-Orense) στο βορειοδυτικό τμήμα της Ισπανίας.
Οι ισπανικές αρχές δεν έχουν λάβει ακόμη απόφαση επί του θέματος.

Όπως προκύπτει από την εξέταση του φακέλου οι αρμόδιες ισπανικές αρχές εκπονούν τις 
διατάξεις που απορρέουν από τις εφαρμοστέες στην περίπτωση περιβαλλοντικές οδηγίες.


