
CM\882119EL.doc PE450.775v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

26.10.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1478/2009 της C. Z., φινλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των 
κατοίκων των Sacromonte και Albaicín, σχετικά με την περιφερειακή οδό 
στα ανατολικά της Γρανάδας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει την ανησυχία της διότι η κατασκευή της περιφερειακής οδού στα 
ανατολικά της Γρανάδας θα οδηγήσει στην καταστροφή ενός μοναδικού τοπίου, με 
επιπτώσεις για την Alhambra. Σύμφωνα με το σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης της 
Ανδαλουσίας (POTA), πληροφορίες σχετικά με το έργο διατέθηκαν στο κοινό, ενώ 
εκπονήθηκε και έρευνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι η 
προβλεπόμενη οδός διέρχεται από περιοχή ιδιαίτερης σημασίας όσον αφορά τη χλωρίδα και 
την πανίδα της και ισχυρίζεται ότι παραβιάζεται η οδηγία για τους οικοτόπους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Η αναφέρουσα εκφράζει, εξ ονόματος των κατοίκων των Albaicín και Sacromonte («Vecinos 
de Albaicín y Sacromonte, Granada»), την αντίθεσή της με το έργο κατασκευής νέας 
περιφερειακής οδού στα ανατολικά της μητροπολιτικής περιοχής της πόλης της Γρανάδας, 
που βρίσκεται στην αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας, στην Ισπανία.

Επισημαίνει ότι το εν λόγω σχέδιο αυτοκινητοδρόμου, που προωθείται από την περιφερειακή 
κυβέρνηση, θα οδηγήσει στην καταστροφή ενός μοναδικού τοπίου, με επιπτώσεις για το 
μνημείο της Alhambra.  Η αναφέρουσα εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με τις σημαντικές 
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δυσμενείς επιπτώσεις του εν λόγω έργου στο περιβάλλον. Επισημαίνει ότι ο προβλεπόμενος 
αυτοκινητόδρομος διέρχεται από περιοχή ιδιαίτερης σημασίας όσον αφορά τη χλωρίδα και 
την πανίδα της. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η νέα περιφερειακή οδός δεν θα επιλύσει τα 
κυκλοφοριακά και συγκοινωνιακά προβλήματα της περιοχής.

Καταγγέλλει, εν προκειμένω, την ενδεχόμενη πλημμελή εφαρμογή του περιβαλλοντικού 
δικαίου της ΕΕ, ειδικότερα δε σε σχέση με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και τη συμμετοχή του κοινού.

Η Επιτροπή εξέτασε τις πληροφορίες που παρέσχε η αναφέρουσα υπό το πρίσμα της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ 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 για τη διενέργεια 
εκτίμησης ΕΠΕ για ορισμένα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Η οδηγία ΕΠΕ κάνει διάκριση 
μεταξύ των αποκαλούμενων έργων του Παραρτήματος I, τα οποία πρέπει πάντοτε να 
υποβάλλονται σε διαδικασία ΕΠΕ, και των έργων του Παραρτήματος II, για τα οποία τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν, μέσω κατά περίπτωση εξέτασης ή/και βάσει κατώτατων ορίων ή 
κριτηρίων που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία μεταφοράς, εάν πρέπει να υποβληθούν 
σε ΕΠΕ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα σχέδια κατασκευής αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας 
κυκλοφορίας περιλαμβάνονται στο σημείο 7 β) του παραρτήματος Ι της οδηγίας και, ως εκ 
τούτου, η διενέργεια ΕΠΕ είναι υποχρεωτική.

Η διαδικασία ΕΠΕ διασφαλίζει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων 
προσδιορίζονται και αξιολογούνται προτού δοθεί άδεια από την αρμόδια αρχή. Η διαδικασία 
ΕΠΕ διασφαλίζει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων προσδιορίζονται και 
αξιολογούνται προτού δοθεί άδεια από την αρμόδια αρχή. Ôï êïéíü ðñÝðåé åðßóçò íá 
åíçìåñþíåôáé ãéá ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò Üäåéáò êáôáóêåõÞò.

Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, åÜí ç åí ëüãù ðåñéöåñåéáêÞ ïäüò áðïôåëåß ìÝñïò äçìüóéïõ ó÷åäßïõ Þ
ðñïãñÜììáôïò ãéá õðïäïìÝò ìåôáöïñþí, åíäÝ÷åôáé íá éó÷ýïõí åðßóçò ïé äéáôÜîåéò ôçò
ïäçãßáò 2001/42/ÅÊ2 ó÷åôéêÜ ìå ôçí åêôßìçóç ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí åðéðôþóåùí ïñéóìÝíùí
ó÷åäßùí êáé ðñïãñáììÜôùí (ãíùóôÞ ùò ïäçãßá ãéá ôç óôñáôçãéêÞ ðåñéâáëëïíôéêÞ åêôßìçóç Þ
ïäçãßá ÓÐÅ).

Όσον αφορά τις οδηγίες της ΕΕ για τη φύση (την οδηγία για τα πτηνά, 2009/147/ΕΚ3, και την 
οδηγία για τους οικοτόπους, 92/43/ΕΟΚ4), θα ίσχυαν αν το εν λόγω έργο είχε σημαντικές 

                                               
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 Οδηγία 2001/42/ΕΚ (ΕΕ L 197 της 21.07.2001).
3 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010), η οποία κωδικοποιεί την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103 της 25.4.1979).
4 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 22.7.1992).
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επιπτώσεις σε οποιαδήποτε τοποθεσία του δικτύου Natura 2000.
Προκειμένου να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και να διερευνήσει τα 
ζητήματα που εγείρονται στην παρούσα αναφορά, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στις 
ισπανικές αρχές, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις συναφείς 
απαιτήσεις δυνάμει του δικαίου της ΕΕ.

Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές σχετικά με τη 
συμμόρφωση προς τις σχετικές προϋποθέσεις βάσει του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ 
στην παρούσα υπόθεση. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις ισπανικές 
αρχές σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων των οδηγιών ΕΠΕ, ΣΠΕ, καθώς και 
των οδηγιών για τη φύση.

Η Επιτροπή Αναφορών θα τηρείται ενήμερη σχετικά με κάθε περαιτέρω εξελίξεις στην εν 
λόγω υπόθεση.

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

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

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.  Πρόκειται κυρίως για την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 (οδηγία για την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων) και την οδηγία 2001/42/ΕΚ2 (οδηγία για τη στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση).  
Επίσης, σε περίπτωση που το έργο είχε σημαντικές επιπτώσεις στο δίκτυο Natura 2000, θα 
μπορούσαν να ισχύουν και οι κοινοτικές οδηγίες για την προστασία της φύσης, οδηγία 
79/409/ΕΟΚ3 (οδηγία για τα πτηνά) και οδηγία 92/43/ΕΟΚ4 (οδηγία για τους οικοτόπους).

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής απευθύνθηκαν στις ισπανικές αρχές προκειμένου να λάβουν τις 
παρατηρήσεις τους σχετικά με τα περιστατικά που επικαλείται η αναφέρουσα, καθώς και 
σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
προκειμένη περίπτωση.

Ανταποκρινόμενες στο αίτημα της Επιτροπής, οι ισπανικές αρχές απέστειλαν τη σχετική 
έκθεση που εκπονήθηκε από την αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας.

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ, 
2003/35/ΕΚ και 2009/31/ΕΚ.  ΕΕ L 175 της 5.7.1985· ΕΕ L 73 της 14.3.1997· ΕΕ L 156 της 25.6.2003· ΕΕ L 
140 της 5.6.2009.
2 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων.  ΕΕ L 197 της 
21.7.2001.
3 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.  
Κείμενο που κωδικοποιήθηκε από την οδηγία 2009/147/ΕΚ της 30ής Νοεμβρίου 2009, ΕΕ L 20 της 26.1.2010.
4 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 22.7.1992.
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Συνοπτικά, οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά του εν λόγω οδικού 
έργου (Ronda Este Metropolitana de Granada), το ιστορικό του καθώς και τις διοικητικές και 
περιβαλλοντικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί μέχρι σήμερα.  Επίσης, εξηγούν τα μέτρα που 
εγκρίθηκαν για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
το περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ.

Οι ισπανικές αρχές αναφέρουν ότι, με διάταγμα της 25ης Ιανουαρίου 2007, το περιφερειακό 
τμήμα δημοσίων έργων και στέγασης δρομολόγησε την προετοιμασία του εν λόγω έργου για 
τη διασύνδεση του αυτοκινητοδρόμου A-92 με την οδό A-395 προκειμένου να βελτιωθεί η 
επικοινωνία και η πρόσβαση της μητροπολιτικής περιοχής της Γρανάδας.  Οι περιφερειακές 
αρχές διευκρινίζουν ότι, σε πρώτη φάση, μελετήθηκαν 6 λωρίδες και 10 συνολικά 
δυνατότητες χάραξης.  Αργότερα επιλέχθηκαν οι επιλογές 6, 7 και 8.  Σε δεύτερη φάση, 
επιλέχθηκε η επιλογή 6, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά, εδαφικά και περιβαλλοντικά 
κριτήρια.

Όσον αφορά το αρχικό έργο εγκαινιάστηκε περίοδος δημόσιας διαβούλευσης (Estudio 
Informativo) μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της 
Ανδαλουσίας (BOJA) της 7ης Απριλίου 2009.  Οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν 
συνεκτιμήθηκαν στην απόφαση.  Πρέπει να σημειωθεί η γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργανισμού για τη διαχείριση και την προστασία της Alhambra (Patronato de l'Alhambra) ο 
οποίος εξέφρασε επιφυλάξεις λόγω της γειτνίασης του ομώνυμου μνημείου, ενός μνημείου 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, με το προβλεπόμενο οδικό έργο.  Οι περιφερειακές 
αρχές εξηγούν ότι ο ανάδοχος του έργου πραγματοποίησε επίσης διαβουλεύσεις με την 
UNESCO για το θέμα αυτό.

Οι περιφερειακές αρχές διευκρινίζουν ότι δρομολογήθηκε νέα περίοδος δημόσιας 
διαβούλευσης με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην BOJA της 25ης Σεπτεμβρίου 2009.  Οι 
περιφερειακές αρχές προσθέτουν ότι, έπειτα από τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
και την επίσκεψη στον χώρο από τον ανάδοχο του έργου και τα διάφορα ενδιαφερόμενα 
περιφερειακά τμήματα (δημόσιων έργων, περιβάλλοντος και πολιτισμού), αποφασίστηκαν 
ορισμένες διορθώσεις όσον αφορά τη χάραξη προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν ακόμη 
περισσότερο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου στο τοπίο.  Εντέλει επιλέχθηκε η 
επιλογή 6ΤΑ.

Οι περιφερειακές αρχές επισημαίνουν ότι την 11η Απριλίου 2011 η τροποποίηση της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαβιβάσθηκε στην επαρχιακή αντιπροσωπεία του 
περιφερειακού τμήματος περιβάλλοντος στη Γρανάδα.

Οι περιφερειακές αρχές επισημαίνουν ότι η τελική χάραξη του μελλοντικού έργου Ronda 
Este Metropolitana de Granada θα είναι μήκους περίπου 11,2 χμ.  Το έργο προορίζεται να 
εξυπηρετεί πάνω από 400.000 κατοίκους της περιοχής.  Οι περιφερειακές αρχές 
υποστηρίζουν ότι το νέο αυτό έργο υποδομής θα συμβάλει στην επίλυση των κυκλοφοριακών 
προβλημάτων της μητροπολιτικής περιοχής της Γρανάδας με τον ελάχιστο δυνατό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω έργο αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 7/1994 περιφερειακό νόμο περί 
προστασίας του περιβάλλοντος, που συνιστά την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς το εν λόγω 
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οδικό έργο ξεκίνησε το 2007, δηλαδή πριν από την έναρξη ισχύος του ισχύοντος 
περιφερειακού νόμου υπ’ αριθ. 7/2007 περί ολοκληρωμένης διαχείρισης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος.  Πρόκειται για την περιφερειακή νομοθεσία με την οποία μεταφέρεται η 
οδηγία 85/337/ΕΟΚ.  Η εν λόγω διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν έχει 
ολοκληρωθεί ακόμη.

Επίσης, οι ισπανικές αρχές αναφέρουν ότι το εν λόγω οδικό έργο περιλαμβάνεται στο σχέδιο 
για υποδομές βιώσιμων μεταφορών της Ανδαλουσίας (PISTA 2007-2013), το οποίο 
εγκρίθηκε με το υπ’ αριθ. 457/2008 διάταγμα της 16ης Σεπτεμβρίου.  Το εν λόγω σχέδιο 
υποδομών υποβλήθηκε σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης σύμφωνα με 
την οδηγία 2001/42/ΕΚ.

Όσον αφορά τις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με την προστασία της φύσης: οδηγία 
79/409/ΕΟΚ (οδηγία για τα πτηνά) και οδηγία 92/43/ΕΟΚ (οδηγία για τους οικοτόπους), 
πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω έργο δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο δίκτυο Natura 
2000.  Επομένως, οι εν λόγω οδηγίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην προκειμένη 
περίπτωση.

Συμπεράσματα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τα επιχειρήματα και τις πληροφορίες που προσκόμισε 
η αναφέρουσα σε σχέση με το οδικό έργο Ronda Este Metropolitana de Granada, υπό το 
πρίσμα του εφαρμοστέου περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη την 
απάντηση των ισπανικών αρχών.

Από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου προκύπτει ότι οι αρμόδιες ισπανικές αρχές 
έλαβαν στην προκειμένη περίπτωση μέτρα για την εφαρμογή των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις οδηγίες 2001/42/ΕΚ και 85/337/ΕΟΚ.

Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω έργο αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο διαδικασίας 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία είναι σε εξέλιξη.  Κατά συνέπεια, το έργο 
δεν έχει εγκριθεί ακόμη από τις ισπανικές αρχές.

Εν κατακλείδι, από την ανάλυση των στοιχείων του φακέλου δεν είναι δυνατόν να συναχθεί το 
συμπέρασμα ότι υφίσταται παραβίαση του εφαρμοστέου περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ.  Ως 
εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έχει λόγους να παρέμβει περαιτέρω στην παρούσα υπόθεση.


