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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0071/2006, του José Manuel Dolón García, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με
εικαζόμενες παραβιάσεις αρκετών περιβαλλοντικών οδηγιών σε σχέση με την 
κατασκευή πισίνας και πάρκου αναψυχής στην «Punta la Víbora» από τον δήμο της 
Torrevieja

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, δημοτικός σύμβουλος της Torrevieja, διαμαρτύρεται για την κατασκευή της 
πισίνας και του πάρκου αναψυχής «Parque de Relajación-Balneario de Lodos» που 
δρομολογήθηκε από τον δήμο χωρίς την έγκριση ή τη συγκατάθεση της ισπανικής παράκτιας 
αρχής, πλησίον του φυσικού πάρκου των λιμνοθαλασσών La Mata και Torrevieja. Το 
πολεοδομικό σχέδιο του δήμου προκαλεί αυξανόμενες καταστροφές στο φυσικό πάρκο, το 
οποίο αποτελεί επίσης μέρος περιοχής προστασίας πτηνών. Παραδόξως, ο δήμαρχος της 
Torrevieja ήταν ταυτόχρονα πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του φυσικού πάρκου. 
Πρόσφατα εγκρίθηκε, σε σχέση με το εν λόγω έργο, ο επαναχαρακτηρισμός έκτασης άνω των 
1 700 000 τ.μ. γύρω από το πάρκο και η κατασκευή κατοικιών. Η κατασκευή του έργου έχει 
ανασταλεί προς το παρόν από την παράκτια αρχή και, σύμφωνα με αναφορές στον Τύπο, ο 
δήμαρχος ανακοίνωσε τη λήψη διοικητικών μέτρων κατά της απόφασης αυτής. Ο αναφέρων 
διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι η Generalitat Valenciana δεν ενέκρινε απλώς την 
παραβίαση της οδηγίας για τα πτηνά αλλά και άλλων ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών οδηγιών. 
Δεν έχει γίνει ενημέρωση του κοινού ούτε έχει επιδιωχθεί η συμμετοχή του, δεν έχει 
δημοσιοποιηθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν έχει προκηρυχθεί δημόσιος 
διαγωνισμός. Ο αναφέρων επικρίνει επίσης σε σχέση με τα ανωτέρω την παθητική και 
διστακτική στάση που τηρεί η κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας, με αποτέλεσμα ένα από τα 
κτίρια να έχει ήδη ολοκληρωθεί.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Μαΐου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2006.

Η αναφορά

Ο αναφέρων, δημοτικός σύμβουλος στον δήμο Torrevieja (Alicante), ισχυρίζεται ότι η 
ανέγερση του κέντρου θαλασσοθεραπείας «Parque de Relajación-Balneario de Lodos», που 
κατασκευάζει ο δήμος της Torrevieja, δρομολογήθηκε χωρίς την έγκριση και τις σχετικές 
άδειες που απαιτούνται σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία.

Αυτό το κέντρο θαλασσοθεραπείας θα ανεγερθεί πλησίον του φυσικού πάρκου «Lagunas de
la Mata y Torrevieja» και ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό θα σημάνει καταστροφή του 
υγροβιότοπου και, συνεπώς, παραβίαση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ1 περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών. Ο αναφέρων εφιστά επίσης την προσοχή στην πολιτική του δημοτικού 
συμβουλίου η οποία, σύμφωνα με ισχυρισμούς, θα οδηγήσει σε επαναχαρακτηρισμό της γης 
και νέα έργα στέγασης στο φυσικό πάρκο. 

Αναφέρεται, ακόμη, ότι το έργο εγκρίθηκε χωρίς εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
ότι δεν υπήρξε καμία διαδικασία ενημέρωσης του κοινού. Επομένως, ο αναφέρων 
διαμαρτύρεται διότι έχει επίσης παραβιαστεί η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τις 
εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η κατασκευή του έργου έχει διακοπεί επί του παρόντος από την παράκτια αρχή με το 
σκεπτικό ότι δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ισπανικού δικαίου των ακτών.

Τέλος, ο αναφέρων επικρίνει επίσης την παθητική στάση της ισπανικής κεντρικής διοίκησης 
ως αποτέλεσμα της οποίας έχει ήδη ολοκληρωθεί ένα από τα κτίρια.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η οδηγία για τα άγρια πτηνά (οδηγία 79/409/ΕΟΚ) και 
ειδικότερα το άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας δεν εφαρμόζεται σωστά. Οι ισχυρισμοί του 
αναφέροντα βασίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 19ης Μαΐου 1998 
στην υπόθεση C-3/96 κατά των Κάτω Χωρών σχετικά με τον μη επαρκή χαρακτηρισμό 
ζωνών ειδικής προστασίας σύμφωνα με την οδηγία περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών.

Ωστόσο, η τοποθεσία η οποία θα επηρεαστεί ενδεχομένως από το έργο (τοποθεσία 
ES0000059 «Lagunas de la Mata y Torrevieja») έχει χαρακτηριστεί από τις ισπανικές αρχές 
ως ζώνη ειδικής προστασίας σύμφωνα με την οδηγία για τα άγρια πτηνά. Η εν λόγω 
τοποθεσία έχει επίσης προταθεί ως τόπος κοινοτικής σημασίας σύμφωνα με την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για τους οικοτόπους). Επομένως, η προηγούμενη απόφαση του 
δικαστηρίου σχετικά με τον μη επαρκή χαρακτηρισμό ζωνών ειδικής προστασίας στις Κάτω 
Χώρες δεν άπτεται της προκειμένης περίπτωσης.

  
1 ΕΕ L 103, της 25.4.1979
2 ΕΕ L 206, της 22.7.1992
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Σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις του έργου σε μια τοποθεσία που έχει χαρακτηριστεί 
σύμφωνα με την οδηγία για τα άγρια πτηνά, ισχύουν οι διασφαλίσεις που προβλέπει το άρθρο 
6 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε έργο που ενδέχεται να έχει
σημαντικές επιπτώσεις σε μια χαρακτηρισμένη τοποθεσία πρέπει να υπόκειται σε εκτίμηση
επιπτώσεων. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές συμφωνούν για το σχέδιο ή το έργο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα έχει αρνητική 
επίδραση στην ακεραιότητα της τοποθεσίας. Σε περίπτωση αρνητικής εκτίμησης, το σχέδιο ή 
το έργο μπορεί να υλοποιηθεί μόνον ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, για επιτακτικούς λόγους 
υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και αφού ληφθούν όλα τα αναγκαία αντισταθμιστικά 
μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. 

Από τις πληροφορίες που περιέχει η αναφορά, φαίνεται ότι το περιφερειακό υπουργείο 
περιβάλλοντος εκπόνησε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το τελευταίο ήταν αποδεκτό, αλλά υπό ορισμένους όρους και 
μέτρα. Βάσει των πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, δεν είναι δυνατόν να εξαχθεί το 
συμπέρασμα ότι δεν εφαρμόζονται σωστά οι διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Οι απαιτήσεις σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων ορίζονται 
στην οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ) όπως τροποποιήθηκε 
από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ2 και 2003/35/ΕΚ3. Το έργο για το οποίο κάνει λόγο ο αναφέρων θα 
μπορούσε να εμπίπτει στο Παράρτημα ΙΙ σημείο 12 γ) ή 10 β). Για τα έργα του 
Παραρτήματος ΙΙ, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν είτε με ανά περίπτωση εξέταση είτε 
σύμφωνα με κατώτατα όρια ή κριτήρια, αν το έργο πρέπει να υποβληθεί σε εκτίμηση λόγω 
των πιθανών σημαντικών επιπτώσεών του στο περιβάλλον. Στην περίπτωση κατά την οποία η 
αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι το έργο θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρέπει 
να εκπονηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Ο αναφέρων διατείνεται ότι το έργο εγκρίθηκε χωρίς εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και ότι δεν υπήρξε καμία διαδικασία ενημέρωσης του κοινού. Η δήλωση αυτή δεν φαίνεται 
να επιβεβαιώνεται από τις πληροφορίες που επισυνάπτονται στην αναφορά, όπου αναφέρεται 
ότι τον Ιανουάριο του 2003 παραδόθηκε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα 
συνημμένα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι πραγματοποιήθηκε διαδικασία ενημέρωσης του 
κοινού. 

Συμπεράσματα

Βάσει των πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχουν 
σαφή στοιχεία που να στοιχειοθετούν παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ όσον 
αφορά το έργο «Parque de Relajación-Balneario de lodos».

  
1 ΕΕ L 175, της 5.7.1985
2 ΕΕ L 73, της 14.3.1997
3 ΕΕ L 156, της 25.6.2003


