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Θέμα: Αναφορά 0021/2011, του Manuel Garcia Orellana, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Castilla- La Mancha

Αναφορά 0198/2011 του Celestino Huete Martínez ,, ισπανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της ‘Asociación Colectivo espartal en Acción de Valdemoro’, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην La 
Sagra, Toledo

1. Περίληψη της αναφοράς 0021/2011

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Castilla- La Mancha θέτει 
σε κίνδυνο την προστατευόμενη χλωρίδα και πανίδα βάσει των κανονιστικών ρυθμίσεων για 
το «Natura 2000». Η εν λόγω κατασκευή εγκρίθηκε με δημοσίευση της επίσημης εφημερίδας 
της Castilla-La Mancha στις 12 Φεβρουαρίου 2007. Ο αναφέρων περιγράφει σειρά φυτικής 
βλάστησης και οικοτόπων πτηνών που τίθενται σε κίνδυνο λόγω αυτής της απόφασης.

Περίληψη της αναφοράς 0198/2011

Οι αναφέροντες υποστηρίζουνότι ένας δρόμος γρήγορης κυκλοφορίας πρόκειται να 
κατασκευαστεί στην Castilla-La Mancha, Ισπανία, και ειδικότερα στην περιοχή La Sagra
(επαρχία του Τολέδο). Υποστηρίζουν ότι η κατασκευή του δρόμου ισοδυναμεί με μια άμεση 
παρέμβαση στους οικοτόπους που διαβιεί η Ιβηρική πανίδα και χλωρίδα, εκτός του ότι 
προκαλούνται σοβαρές βλάβες στην ανθρώπινη υγεία.

2. Παραδεκτό
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Σχετικά με την αναφορά 0021/2011
Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 19 Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού). 

Σχετικά με την αναφορά 0198/2011
Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 24 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6 του κανονισμού).

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

Η Επιτροπή σημειώνει ότι ο τόπος κοινοτικής σημασίας ES4250009 «Yesares del Valle del 
Tajo» ορίστηκε βάσει των διατάξεων της οδηγίας του Συμβουλίου 92/43/ΕΚ1.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους, για οποιοδήποτε 
σχέδιο ή έργο που, ενδεχομένως, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε χώρους Natura 2000, 
πρέπει να προηγηθεί κατάλληλη αξιολόγηση ως προς τις επιπτώσεις στον τόπο, 
λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Στο πλαίσιο των συμπερασμάτων της 
αξιολόγησης, η αρμόδια αρχή θα συμφωνήσει για την υλοποίηση του σχεδίου ή του έργου 
μόνο κατόπιν της διαβεβαίωσης ότι δεν θα επηρεάσει αρνητικά τους τόπους αυτούς. Εάν 
αυτό δεν είναι δυνατόν, το σχέδιο ή το έργο μπορεί να υλοποιηθεί μόνο κατ’ εξαίρεση βάσει 
του άρθρου 6, παράγραφος 4 της οδηγίας και πρέπει να προηγηθούν τα κατάλληλα 
αντισταθμιστικά μέτρα.

Η Επιτροπή θα έρθει σε επαφή με τις ισπανικές αρχές για να ζητήσει λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους στην εν λόγω περίπτωση.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012 
(ΑΝΑΘ)

Σχετικά με τις αναφορές 0021/2011 και 0198/2011

Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές δύο φορές σχετικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους2 για το έργο 
«Τροποποίηση του αυτοκινητόδρομου της La Sagra στο τμήμα ΙΙ  μεταξύ των χιλιομέτρων 11 
+000 και 15+ 000  που βρίσκεται στο δήμο της Borox ".

Στις απαντήσεις τους, οι αρμόδιες ισπανικές αρχές έχουν εξηγήσει τον αντίκτυπο που η 
επιλεγμένη εναλλακτική λύση (εναλλακτική λύση II) θα έχει στο τόπο κοινοτικής σημασίας 
ES4250009 "Yesares del Valle del Tajo». Οι αρμόδιες αρχές έχουν καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι ο αντίκτυπος του έργου στους οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος, 
                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου 92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992, για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και της 
άγριας χλωρίδας και πανίδας, ΕΕ L 206, 22.7.1992.
2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, σχετικά με την προστασία των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. ΕΕ L 206 της 22.7.1992
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συμπεριλαμβανομένων των οικοτόπων προτεραιότητας κοινοτικού ενδιαφέροντος: 1510 
"Μεσογειακές αλατούχες στέπες (Limonietalia)" και 1520 "Ιβηρική βλάστηση 
(Gypsophiletalia)", δεν μπορεί να θεωρηθεί σημαντικός. Σύμφωνα με την έκθεση που 
εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή του Natura 2000 («Organismo Autónomo Espacios
Naturales de Castila La-Mancha"), οι περιοχές των ενδιαιτημάτων που επηρεάζονται είναι 
μικρές διάσπαρτες κηλίδες και δεν όχι μεγάλες εξελιγμένες περιοχές των εν λόγω τύπων
οικοτόπων.

Ως εκ τούτου, οι ισπανικές αρχές θεωρούν ότι η διάταξη του εν λόγω αυτοκινητόδρομου δεν 
επηρεάζει αρνητικά την ακεραιότητα του τόπου. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις του άρθρου 6.4 
της οδηγίας για τους οικοτόπους δεν ισχύουν σε αυτή την περίπτωση. Οι ισπανικές αρχές 
έχουν αναγνωρίσει τη σύγχυση που δημιουργήθηκε με την ονομασία ως "αντισταθμιστικά 
μέτρα" τα μέτρα που προτείνονται για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει καμία σημαντική 
επίδραση στους οικοτόπους και ότι αυτά θα πρέπει να ονομαστούν "συμπληρωματικά μέτρα" 
για να αποφευχθεί κάθε παρεξήγηση.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν, επίσης, δηλώσει ότι η κατασκευή του τμήματος αυτοκινητοδρόμου 
που περιλαμβάνονται στο SCI "Yesares del Valle del Tajo» ανεστάλη στις 24 Νοεμβρίου 
2011.

Συμπέρασμα

Εν όψει των πληροφοριών που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές, η Επιτροπή δεν έχει 
στοιχεία, προς το παρόν, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις 
της οδηγίας για τους οικοτόπους.


