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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0540/2012, των Mandfred Johann και Hannelore Danzer, 
αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με τις εξορυκτικές και βιομηχανικές 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο Felanitx (Βαλεαρίδες Νήσοι, 
Ισπανία) χωρίς κατάλληλη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν τις εξορυκτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται στον δήμο Felanitx (Βαλεαρίδες Νήσοι) χωρίς, όπως υποστηρίζεται, 
κατάλληλη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι δραστηριότητες συνίστανται στην 
εξόρυξη αμμοχάλικου και ασβεστόλιθου και τη λειτουργία μονάδας παραγωγής 
σκυροδέματος, ενώ η εν λόγω περιοχή έχει χαρακτηρισθεί από την περιφερειακή κυβέρνηση 
προστατευμένη περιοχή και βρίσκεται κοντά στον τόπο κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) 
ES5310099. Οι αναφέροντες εξηγούν ότι οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
δημοσιεύθηκαν δεν ήταν κατάλληλες: στην περίπτωση της μονάδας παραγωγής 
σκυροδέματος, η ΕΠΕ εκπονήθηκε για διαφορετική γεωγραφική τοποθεσία· αναφορικά με τις 
εξορυκτικές δραστηριότητες, το πεδίο εφαρμογής της ΕΠΕ ήταν πολύ περιορισμένο, 
αναφερόμενο κυρίως σε πτυχές που άπτονται της ενέργειας. Ως εκ τούτου, οι αναφέροντες 
παραπέμπουν σε παραβάσεις της οδηγίας σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (85/337/EΟΚ). Προσθέτουν ότι έχουν δρομολογηθεί νομικές διαδικασίες σε 
εθνικό επίπεδο, αλλά δεν έχουν εγκριθεί προληπτικά μέτρα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013.
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Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τις πληροφορίες που παρείχαν οι αναφέροντες υπό το 
πρίσμα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ που ενδεχομένως χρήζει εφαρμογής στην 
περίπτωση αυτή.

Η οδηγία 2011/92/EΕ1 (γνωστή ως οδηγία περί εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή 
οδηγία ΕΠΕ) θεσπίζει διατάξεις για την πραγματοποίηση εκτίμησης των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον για συγκεκριμένα 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 ή μέσω κατά περίπτωση εξέτασης ή/και βάσει κατώτατων ορίων ή 
κριτηρίων που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία μεταφοράς, εάν πρέπει να υποβληθούν 
σε ΕΠΕ. Όταν πραγματοποιείται εξέταση κατά περίπτωση ή καθορίζονται κατώτατα όρια ή 
κριτήρια, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο 
παράρτημα III της οδηγίας. Αυτά περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά του έργου, την 
τοποθεσία του και τα χαρακτηριστικά του ενδεχόμενου αντικτύπου του. Τα αποτελέσματα 
πρέπει να καταστούν διαθέσιμα στο κοινό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της, η εν λόγω δραστηριότητα 
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, σημείο 2, στοιχείο α), της ίδιας οδηγίας «Λατομεία, 
υπαίθρια ορυχεία και εξόρυξη τύρφης (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι)».

Η διαδικασία ΕΠΕ διασφαλίζει τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των σχεδίων προτού χορηγηθεί άδεια κατασκευής 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.

Όσον αφορά τις οδηγίες της ΕΕ που αφορούν τη φύση (οδηγία περί της διατήρησης των 
αγρίων πτηνών 2009/147/ΕΚ2 και οδηγία για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ3), μπορούν να 
εφαρμοστούν αν το εξεταζόμενο έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε 
οποιονδήποτε τόπο ανήκει στο Natura 2000. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, το εν λόγω σχέδιο λατομείου θα επηρεάσει το δίκτυο Natura 2000.

Σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της οδηγίας για τους οικοτόπους, οποιοδήποτε σχέδιο ενδέχεται να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις σε τόπους που ανήκουν στο Natura 2000 πρέπει να εκτιμάται 
κατάλληλα λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς διατήρησης των τόπων. Βάσει των 
συμπερασμάτων της εκτίμησης, οι αρμόδιες αρχές συμφωνούν για το εν λόγω σχέδιο ή έργο 
μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα των τόπων. Εάν δεν μπορεί 
να διασφαλιστεί αυτό, το σχέδιο μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις που 
παρατίθενται στο άρθρο 6, παράγραφος 4, της οδηγίας και πρέπει να λαμβάνονται επαρκή 
αντισταθμιστικά μέτρα.

                                               
1 Οδηγία 2011/92/ΕΕ (ΕΕ L 26, 28.1.2012), κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 85/337/EΟΚ για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον όπως τροποποιήθηκε.
2 Οδηγία 2009/147/EΚ (ΕΕ L 20 της 26.1.2010) που κωδικοποιεί την οδηγία 79/409/EΟΚ περί της διατήρησης 
των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103 της 25.4.1979).
3 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ 
L 206 της 22.7.1992).
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Συμπεράσματα

Προκειμένου να καταστούν πλήρως κατανοητές οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, η Επιτροπή 
ζήτησε από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις 
σχετικές απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Η Επιτροπή Αναφορών θα 
τηρείται ενήμερη σχετικά με κάθε περαιτέρω εξελίξεις στην εν λόγω υπόθεση.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015.

Στο πλαίσιο της προηγούμενης ανακοίνωσης, η Επιτροπή ενημέρωσε την Επιτροπή 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία της 
Ένωσης που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην προκειμένη περίπτωση καθώς και σχετικά με 
τα βασικά στοιχεία όσον αφορά την εξέταση του παρόντος φακέλου.

Σε συνέχεια της τελικής ανάλυσης του φακέλου θα πρέπει να αναφερθούν, περιληπτικά, τα 
ακόλουθα σημεία:

Το εν λόγω λατομείο διαθέτει άδεια εξόρυξης από το 1974, καθώς και σχέδιο αποκατάστασης 
το οποίο εγκρίθηκε το 1992 και στη συνέχεια επικαιροποιήθηκε. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 
εν λόγω λατομείο συμπεριλήφθηκε στο ρυθμιστικό σχέδιο για τον τομέα των λατομείων στις 
Βαλεαρίδες Νήσους, του οποίου η αναθεώρηση εγκρίθηκε με το περιφερειακό διάταγμα 
61/1999. Με το σχέδιο αυτό ρυθμίζονται ο σχεδιασμός, η διαχείριση και αποκατάσταση των 
λατομείων στην περιοχή των Βαλεαρίδων Νήσων, με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος έχει λάβει την έγκριση της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος των Βαλεαρίδων Νήσων, έπειτα από εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που διενεργήθηκε σύμφωνα με τον νόμο 11/2006, της 14ης Σεπτεμβρίου 2006, 
σχετικά με τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τις στρατηγικές περιβαλλοντικές 
εκτιμήσεις των Βαλεαρίδων Νήσων. Ο νόμος αυτός αποτελεί την περιφερειακή νομοθεσία 
για τη μεταφορά των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ1 και 2001/42/ΕΚ2. Η εν λόγω αιτιολογημένη 
απόφαση, η οποία περιλαμβάνει σειρά περιβαλλοντικών όρων, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων αποκατάστασης, μέτρων ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων και ενός σχεδίου 
παρακολούθησης του περιβάλλοντος, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Βαλεαρίδων Νήσων, της 27 Οκτωβρίου 2012.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το περιφερειακό κοινοβούλιο της Αυτόνομης Περιφέρειας 
των Βαλεαρίδων Νήσων ενέκρινε τον νόμο 10/2014, της 1ης Οκτωβρίου, σχετικά με 
εξορυκτικές δραστηριότητες στις Βαλεαρίδες Νήσους3, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Περιφέρειας, της 9ης Οκτωβρίου 2014. Η εν λόγω περιφερειακή νομοθεσία 

                                               
1 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, 
ενοποιημένη έκδοση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, 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 26 της 28.01.2012.
2 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, 
ενοποιημένη έκδοση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, 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 26 της 28.01.2012.
3 Ley 10/2014 de ordenación minera de las Illes Balears, BOIB 09.10.2014, σ. 45880-45914.
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έχει ως στόχο να καταστήσει συμβατή την οικονομική ανάπτυξη με την προστασία και τη 
διατήρηση του περιβάλλοντος, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των οικείων κοινοτικών οδηγιών 
σχετικά με το περιβάλλον.

Συμπέρασμα

Η ανάλυση του φακέλου δεν οδήγησε ως εκ τούτου στο συμπέρασμα ότι υφίσταται 
παράβαση του εφαρμοστέου περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, προκύπτει 
ότι οι αρμόδιες ισπανικές αρχές έλαβαν νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για τη θέσπιση ενός 
νομικού πλαισίου το οποίο συνάδει με τις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με το περιβάλλον. Ως 
εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έχει λόγους να παρέμβει περαιτέρω στην παρούσα υπόθεση.


