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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 448/2003, του M. Manuel Rodriguez Blanco, ισπανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 2 000 υπογραφές, σχετικά με τη δημιουργία του Εθνικού Δρυμού στο 
Las Fuentes de Narcea y Del Ibias, στην περιφέρεια της Αστουρίας της Ισπανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαφωνεί με την ψήφιση του ισπανικού νόμου με τον οποίο θεσπίζεται η 
δημιουργία του Εθνικού Δρυμού στο Las Fuentes de Narcea y Del Ibias, στην περιφέρεια της 
Αστουρίας της Ισπανίας, επειδή η συγκεκριμένη ενέργεια θίγει, κατά τη γνώμη του, τα 
συμφέροντα όσων κατέχουν ιδιωτικές εκτάσεις - το 80% της επίμαχης περιοχής - και διότι, 
κατά τον ισχυρισμό του, είναι άσκοπη από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2003. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 175, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2004.

Ο κ. Rodriguez Blanco εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την πρόθεση της 
περιφερειακής κυβέρνησης της Αστουρίας να χαρακτηρίσει την περιοχή Las Fuentes del 
Narcea y del Ibias προστατευόμενη ζώνη (εθνικό δρυμό) δυνάμει της περιφερειακής 
νομοθεσίας.
Όσον αφορά τη συγκεκριμένη αναφορά είναι σημαντικό να επιστήσουμε την προσοχή στο 
γεγονός ότι, δυνάμει του άρθρου 211 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚ, η Επιτροπή είναι 
υπεύθυνη να μεριμνά για τη δέουσα εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας από τα κράτη 
μέλη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν δύναται να παρεμβαίνει σε ζητήματα που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, όπως ο χαρακτηρισμός προστατευόμενων 
ζωνών βάσει εθνικής και περιφερειακής νομοθεσίας, δεδομένου ότι αυτές υπάγονται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο βήμα για εκείνους που θεωρούν ότι θίγονται η περιουσία τους 
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ή τα δικαιώματα χρήσης τους πρέπει να είναι η προσφυγή σε εθνικό δικαστήριο.

4. Συμπληρωματικές πληροφορίες της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Φεβρουαρίου 
2005.

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τον χαρακτηρισμό της περιοχής Las 
Fuentes del Narcea y del Ibias ως εθνικού δρυμού δυνάμει της περιφερειακής νομοθεσίας του 
“Πριγκηπάτου των Αστουριών” και τις επιπτώσεις στα συμφέροντα όσων έχουν ιδιωτικές 
εκτάσεις στην περιοχή.  

Δυνάμει του άρθρου 211 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η 
Επιτροπή είναι υπεύθυνη να μεριμνά για τη δέουσα εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας και 
δεν δύναται να παρεμβαίνει σε εθνικά ζητήματα.

Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να επισημάνει ότι ζητήματα σχετικά με δικαιώματα ιδιωτικής 
ιδιοκτησίας δεν καλύπτονται από την κοινοτική νομοθεσία. Σύμφωνα με το άρθρο 295 της
Συνθήκης της ΕΚ, «η Συνθήκη δεν προδικάζει με κανένα τρόπο το καθεστώς της ιδιοκτησίας 
στα κράτη μέλη».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η περιοχή έχει χαρακτηριστεί εθνικός δρυμός κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 15 του Νόμου 51, της 5ης Απριλίου 1991, σχετικά με τη διατήρηση των 
προστατευόμενων περιοχών (BOPA nº 87, της 17.04.91).

Ο χαρακτηρισμός της εν λόγω περιοχής ως εθνικού δρυμού κατ’ εφαρμογή της ισπανικής 
νομοθεσίας εμπίπτει στις αποκλειστικές αρμοδιότητες του κράτους μέλους.

Η Επιτροπή, ως εκ τούτου, δεν δύναται να παρέμβει στο εν λόγω θέμα.

Επιπρόσθετα, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι ισπανικές αρχές δεν έχουν σεβαστεί τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στη Σύμβαση Århus και στην οδηγία 2003/4/EΚ σχετικά με την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες2 και την οδηγία 2003/35/EΚ σχετικά 
με τη συμμετοχή του κοινού3.

Αναφορικά με αυτό, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι 1) η Ισπανία υπέγραψε μεν 
τη Σύμβαση Århus στις 25 Ιουνίου 1998, αλλά δεν την έχει ακόμη επικυρώσει, 2) η μεταφορά 
της οδηγίας 2003/4/EΚ πρέπει να ολοκληρωθεί από τα κράτη μέλη έως τις 14 Φεβρουαρίου 
2005 και 3) η μεταφορά της οδηγίας 2003/35/EΚ πρέπει να ολοκληρωθεί από τα κράτη μέλη 
έως τις 25 Ιουνίου 2005. Κανένα από αυτά τα νομικά μέσα δεν δεσμεύει, επομένως, την 
Ισπανία κατά τη χρονική περίοδο των εικαζόμενων παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου.

                                               
1 Ley 5/1991, 5 de abril, relativa a la protección de los espacios naturales (Boletín Oficial del Principado de 

Asturias nº 87, de 17.04.91).
2 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την

πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σελ. 26.

3 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη 
συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον 
και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των 
οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σελ. 17
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Όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον, ο 
αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι το προσχέδιο του έργου για τη δημιουργία του 
εθνικού δρυμού Las Fuentes de Narcea y Del Ibias δεν δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Αστουρίας και ότι αυτές οι πληροφορίες δεν είναι προσβάσιμες μέσω του 
Διαδικτύου. Η οδηγία 90/313/EΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 1990 σχετικά με την 
ελεύθερη πληροφόρηση για θέματα περιβάλλοντος1 είναι εφαρμοστέα επί του παρόντος. Η εν 
λόγω οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες αρχές απαντούν 
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην οδηγία σε αιτήματα για πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά με το περιβάλλον. Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία δεν περιλαμβάνει υποχρεώσεις των 
δημοσίων αρχών για ενεργό διάδοση περιβαλλοντικών πληροφοριών του είδους που αποτελεί 
το θέμα της παρούσας αναφοράς. Η οδηγία 2003/4/EΚ που καταργεί την οδηγία 90/313/EΟΚ 
περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις ενεργού διάδοσης πληροφοριών για το περιβάλλον, αλλά, 
όπως σημειώθηκε παραπάνω, αυτή η οδηγία πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή έως τις 14 
Φεβρουαρίου 2005.

Βάσει των ανωτέρω, δεν μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι ισπανικές αρχές 
δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε 
πληροφορίες για το περιβάλλον.

5. Συμπληρωματικές πληροφορίες της Επιτροπής, που ελήφθησαν στις 10 Νοεμβρίου 
2006.

Η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά τις συμπληρωματικές πληροφορίες που απέστειλε ο 
αναφέρων στις 20 Δεκεμβρίου 2005. Ο αναφέρων επιβεβαιώνει κυρίως ότι οι υποχρεώσεις 
όσον αφορά την πληροφόρηση και τη συμμετοχή του κοινού, όπως προβλέπονται από τις 
οδηγίες 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες2 και 
2003/35/ΕΚ σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον3, δεν εκπληρώθηκαν, στην προκειμένη 
περίπτωση, από τις αρμόδιες αρχές. 

Η Επιτροπή εξακολουθεί να εμμένει στις απόψεις που εξέφρασε, καθ’ όλη την πορεία της εν 
λόγω αναφοράς, όσον αφορά τις άλλες πτυχές.

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε εν συντομία τα γεγονότα. Η διατήρηση των φυσικών
τοπίων στην περιφέρεια Αστούριας αποτέλεσε το αντικείμενο του νόμου αριθ. 5/91 της 5ης 
Απριλίου 1991 του Πριγκιπάτου των Αστουριών. Κατ’ εφαρμογή του εν λόγω νόμου 
εγκρίθηκε το διάταγμα αριθ. 38/94 της 19ης Μαΐου 1994, το οποίο ενέκρινε το Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA). Κατ’ εφαρμογή του εν λόγω 
σχεδίου, ο νόμος αριθ. 12/2002 της 13ης Δεκεμβρίου 2002 του Πριγκιπάτου των Αστουριών
(declaración del Parque Natural de las Fuentas del Narcea, Degana e Ibias) χαρακτηρίζει τις 
εκτάσεις που περιλαμβάνονται στις εν λόγω κοινότητες ως εθνικό δρυμό. Όλα αυτά τα μέτρα 
είναι προγενέστερα όχι μόνο της προθεσμίας που καθορίζεται στις εν λόγω οδηγίες για τη 
μεταφορά τους στις εθνικές νομοθεσίες, αλλά και της ίδιας της θέσπισης των εν λόγω
                                               
1 Οδηγία 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 1990 σχετικά με την ελεύθερη πληροφόρηση για 

θέματα περιβάλλοντος, ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σελ. 56.
2 ΕΕ L 41, της 14.2.2003, σελ. 26-32
3 ΕΕ L 156, της 25.6.2003, σελ. 17-25
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οδηγιών.  

Προκειμένου να καθοριστούν οι κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομική ανάπτυξη του 
δρυμού, προτάθηκε και κοινοποιήθηκε ένα σχέδιο χρήσης και διαχείρισης του δρυμού
(PRUG), συνοδευόμενο από ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης (PDS). Με το ψήφισμα της 25ης
Ιουλίου 2005, το οποίο δημοσιεύθηκε στο τεύχος 191 της επίσημης εφημερίδας του 
Πριγκιπάτου των Αστουριών, BOPA (Boletín oficial del Principado de Asturias) της
18.08.2005, το PRUG και το PDS τέθηκαν στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου για τρεις 
εργάσιμες ημέρες στα κεντρικά γραφεία του Οβιέδο και στις ενδιαφερόμενες κοινότητες. Στο 
διάστημα αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος είχε τη δυνατότητα να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή 
να εκφράσει την άποψή του, απευθυνόμενος στη διεύθυνση που οριζόταν στο ψήφισμα. Από 
τις πληροφορίες που κατέθεσε ο αναφέρων προκύπτει ότι τα έγγραφα αυτά ήταν πράγματι 
διαθέσιμα στα μέρη που υποδείχθηκαν και ότι ήταν δυνατή η απόκτηση αντιγράφων κατόπιν 
αιτήματος. Τα εν λόγω έγγραφα δεν έφεραν ούτε υπογραφή, ούτε σφραγίδες ή οποιοδήποτε 
άλλο επίσημο σήμα και δεν ήταν διαθέσιμα σε ηλεκτρονικά μέσα, υπό ψηφιακή μορφή.

Με το ψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου του 2005, το οποίο δημοσιεύθηκε στο τεύχος 244 της
BOPA της 21.10.2005, συμφωνήθηκε μια νέα προθεσμία διάρκειας τριάντα εργάσιμων 
ημερών. Εξάλλου, το PRUG, το PDS καθώς και τα χαρτογραφικά παραρτήματα ήταν 
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Πριγκιπάτου των Αστουριών.

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 7 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι δημόσιες αρχές οργανώνουν τις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες της αρμοδιότητάς τους τις οποίες κατέχουν ή κατέχονται για 
λογαριασμό τους με σκοπό την ενεργητική και συστηματική διάδοσή τους, ιδίως με την 
τεχνολογία επικοινωνιών μέσω υπολογιστή ή/και την ηλεκτρονική τεχνολογία, εφόσον 
υπάρχουν. Οι πληροφορίες που παρέχονται με την τεχνολογία επικοινωνιών μέσω υπολογιστή 
ή/και την ηλεκτρονική τεχνολογία δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνουν στοιχεία 
συλλεγέντα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, εκτός αν τα στοιχεία αυτά είναι 
ήδη διαθέσιμα υπό ηλεκτρονική μορφή. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικές 
πληροφορίες καθίστανται σταδιακά διαθέσιμες σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που είναι 
εύκολα προσιτές στο κοινό μέσω δημοσίων δικτύων τηλεπικοινωνιών.

Παρόλο που συνιστάται η ηλεκτρονική πρόσβαση στις πληροφορίες, δεν προκύπτει από το εν 
λόγω άρθρο ότι η ηλεκτρονική πρόσβαση στις πληροφορίες είναι υποχρεωτική. Ασφαλώς, η 
ηλεκτρονική πρόσβαση παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα που επισημαίνει ο αναφέρων, 
ωστόσο, στη σημερινή πραγματικότητα, είναι αποδεκτοί και άλλοι τρόποι δημοσιοποίησης, 
υπό τον όρο ότι μπορούν να παράσχουν επαρκή ενημέρωση στο κοινό. Εν πάση περιπτώσει, 
οι αρμόδιες αρχές έχουν θέσει στη διάθεση του κοινού τις πληροφορίες που ζητήθηκαν και 
μέσω ιστοσελίδας, καθορίζοντας μια νέα προθεσμία για την υποβολή οποιασδήποτε 
παρατήρησης ή άποψης. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν 
μετά την πρώτη δημοσίευση στην BOPA δεν θα ληφθούν υπόψη από την αρμόδια αρχή,
εφόσον οι σχέσεις μεταξύ των δημόσιων αρχών και των πολιτών πρέπει να βασίζονται στην 
καλή πίστη και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι όταν η συμμετοχή του κοινού κρίνεται αναγκαία, το 
ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει να ενημερώνεται, με τρόπο αποτελεσματικό και σε εύθετο χρόνο 
μέσω μιας κατάλληλης γνωμοδότησης, στην αρχή της διαδικασίας. Θα πρέπει να 
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καθοριστούν λογικές προθεσμίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε ενδιαφερόμενος θα 
μπορέσει να υποβάλει γραπτώς –ή, αν κρίνεται σκόπιμο, μέσω ακρόασης– τις παρατηρήσεις 
του. Κατά τη λήψη των αποφάσεων, τα αποτελέσματα της συμμετοχής του κοινού πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Μετά τη λήψη της απόφασης, το κοινό πρέπει να ενημερώνεται 
άμεσα και με τον κατάλληλο τρόπο.

Λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, δεν μπορεί 
να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι υποχρεώσεις που αφορούν την πρόσβαση του κοινού στις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες και τη συμμετοχή του δεν εκπληρώθηκαν στην προκειμένη 
περίπτωση από τις ισπανικές αρχές.


