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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1017/2006, του Adolfo Barrena Salces, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την απουσία κατάλληλης εκτίμησης του περιβαλλοντικού αντικτύπου των 
χωροταξικών σχεδίων που πρόκειται να εφαρμοστούν στην περιοχή της 
Αραγονίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικρίνει αρκετά χωροταξικά σχέδια που υλοποιούνται ή που καταρτίζονται 
στην περιοχή της Αραγονίας (Ισπανία), ισχυριζόμενος ότι εγκρίθηκαν χωρίς να έχει ληφθεί 
δεόντως υπόψη το περιβάλλον ή οι κίνδυνοι για την υδροδότηση. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι 
τα γενικά διαμερίσματα του πολεοδομικού σχεδιασμού που δημιουργήθηκαν επί τη βάσει του 
νόμου 11/1992 αποδείχτηκαν ανίκανα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν 
λόγω των καταχρήσεων που οδηγούν σε αδικαιολόγητη ανάπτυξη. Ο αναφέρων κάνει ειδική 
μνεία στο σχέδιο «El Pirineo Aragonés», που περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου 
χιονοδρομικού κέντρου και τριών νέων γηπέδων γκολφ στην κοιλάδα Castanesa, καθώς 
επίσης και στον χωροταξικό σχεδιασμό των περιχώρων της Σαραγόσα. Ο αναφέρων 
παραπέμπει στην έκθεση Fortou για την εικαζόμενη κατάχρηση της νομοθεσίας περί της 
εγγείου ιδιοκτησίας της Βαλένθια, γνωστής ως LRAU, και θεωρεί ότι παρεμφερή προβλήματα 
παρατηρούνται και στην περιοχή της Αραγονίας. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διερευνήσει την κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Μαΐου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Σεπτεμβρίου 2007.

Η αναφορά



PE 394.287v01-00 2/4 CM\687641EL.doc
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Ο αναφέρων, γενικός συντονιστής του πολιτικού κόμματος «Izquierda Unida» (Ενωμένη 
Αριστερά) στην Αραγονία, απηύθυνε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην οποία 
καταγγέλλει την πολεοδομική πολιτική που ασκεί η περιφερειακή κυβέρνηση της Αραγονίας
(Ισπανία). Θεωρεί ότι η «έκθεση Fourtou» για την εικαζόμενη κατάχρηση της νομοθεσίας 
περί της εγγείου ιδιοκτησίας της Βαλένθια, γνωστής ως LRAU (Νόμος 6/1994 για τη ρύθμιση 
των δραστηριοτήτων χωροταξικού σχεδιασμού – Ley Reguladora de la Actividad
Urbanística), καθώς και οι επιπτώσεις της στους ευρωπαίους πολίτες θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί και στην πολεοδομική πολιτική της περιφέρειας της Αραγονίας.

Ο αναφέρων διευκρινίζει ότι σχεδιάζονται πολλά έργα αστικής ανάπτυξης τα οποία πρόκειται 
να επηρεάσουν τις ορεινές περιοχές καταστρέφοντας το τοπίο και δημιουργώντας 
προβλήματα στους υδάτινους πόρους. Παραθέτει ως παράδειγμα το προγραμματισμένο έργο 
στην κοιλάδα Catanesa, το οποίο περιλαμβάνει 2 300 κατοικίες, ξενοδοχεία, χώρους 
στάθμευσης, ανελκυστήρες χιονοδρόμων και διαδρόμους χιονοδρομίας, γήπεδα γκολφ, κλπ.

Ο αναφέρων διευκρινίζει επίσης ότι υπάρχουν και άλλα σχέδια κοντά στην πόλη της 
Σαραγόσα (Acampo Moncasi και Alto de la Muela) που αντιβαίνουν στην αρχή της αειφόρου 
ανάπτυξης. Επιβεβαιώνει ότι τα εν λόγω σχέδια πρόκειται να επηρεάσουν τις γεωργικές 
εκτάσεις και ότι θα μεταβάλουν την ταυτότητα των πόλεων της περιοχής.

Από τη μελλοντική αστική ανάπτυξη ενδέχεται να επηρεαστούν επίσης και άλλες περιοχές 
κοντά στη Σαραγόσα (η βιομηχανική ζώνη Pla-Za, η αεροπορική βάση, η Valdespartera, το 
Montes de Morterro, κλπ.).

Παρατηρήσεις της Επιτροπής στους ισχυρισμούς του αναφέροντος

Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή στην πολιτική αστικής ανάπτυξης στην περιοχή της 
Αραγονίας, η οποία θεωρεί ότι δεν συνάδει με την «ισορροπημένη χωροταξική ανάπτυξη και 
το περιβάλλον». Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα 
κράτη μέλη είναι υπεύθυνα να καθορίζουν τους δικούς τους κανόνες χωροταξίας τηρώντας 
παράλληλα την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Από τα στοιχεία που παρέθεσε ο αναφέρων, δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί εάν υπάρχει 
παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον. Οι οδηγίες που θα μπορούσαν να 
τύχουν εφαρμογής στα εν λόγω σχέδια ή έργα είναι οι εξής:

- η οδηγία 2001/42/ΕΚ1, η οδηγία ΣΠΕ (Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση) εφαρμόζεται 
στα σχέδια και προγράμματα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Τα σχέδια χωροταξίας και διαχείρισης των γαιών απαιτούν κατά κανόνα τη διενέργεια ΣΠΕ
εάν πληρούν τους όρους των άρθρων 2 και 3 και εάν η πρώτη επίσημη προπαρασκευαστική 
πράξη ήταν μεταγενέστερη της 21ης Ιουλίου 2004·

                                               
1Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, Επίσημη Εφημερίδα L 197 
της 21.7.2001
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- η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ2 και 2003/35/ΕΚ3

(οδηγία ΕΠΕ) προβλέπει την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) ορισμένων 
σχεδίων. Τα σχέδια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I απαιτούν σε κάθε περίπτωση τη 
διενέργεια ΕΠΕ. Στο παράρτημα II περιλαμβάνονται, εντούτοις, τα σχέδια αστικής 
ανάπτυξης. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται η διενέργεια ΕΠΕ εφόσον ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Την πρωταρχική ευθύνη προκειμένου να 
εξακριβωθεί εάν ισχύει κάτι τέτοιο φέρει η αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους·

- τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάζουν επίσης τις πιθανές επιπτώσεις των σχεδίων και έργων σε 
τοποθεσίες καθορισμένες από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και
92/43/ΕΟΚ. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, κάθε σχέδιο, το οποίο είναι 
δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά έναν τόπο του δικτύου Natura 2000, εκτιμάται δεόντως ως 
προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει 
των συμπερασμάτων της εν λόγω εκτίμησης επιπτώσεων, οι αρμόδιες αρχές συμφωνούν για 
το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου. 
Σε περίπτωση αρνητικών συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει 
εναλλακτικών λύσεων, το σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους 
σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο 
ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000.

Δεδομένου ότι ο αναφέρων επικαλέστηκε πιθανή έλλειψη υδάτινων πόρων, θα πρέπει να 
επισημανθεί επίσης ότι η οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ4 για τα ύδατα (ΟΠΥ) παρέχει ευρύ 
περιθώριο για την αντιμετώπιση τόσο της λειψυδρίας όσο και της ξηρασίας, κυρίως μέσω της 
θέσπισης κατάλληλων μέσων με γνώμονα την αγορά. Η ΟΠΥ θεσπίζει την ανάγκη 
λεπτομερούς σχεδιασμού της χρήσης των υδάτινων πόρων για την αποφυγή μη βιώσιμων 
λύσεων και μη αναστρέψιμης ζημίας στο περιβάλλον, μέσω της ανάπτυξης σχεδίων
διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών. Σύμφωνα με την ΟΠΥ, τα πρώτα σχέδια 
διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών πρέπει να δημοσιευτούν έως τον Δεκέμβριο 
του 2009. Από το 2009 και μετά, οποιοδήποτε σχέδιο που έχει επιπτώσεις στους υδάτινους 
πόρους ή την ποιότητα των υδάτων θα πρέπει να εναρμονιστεί με τους όρους των σχεδίων 
διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών, ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν οι 
περιβαλλοντικοί στόχοι της ΟΠΥ.

Πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι, πριν από την χορήγηση άδειας σε ένα έργο, ή πριν από 

                                               
1Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Επίσημη Εφημερίδα L 175 της 05/07/1985 
2Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την 

εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Επίσημη Εφημερίδα 
L 073 της 14/03/1997 

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. Επίσημη Εφημερίδα L 156 της 25.6.2003.

4 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ. 1-73
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την έγκριση ενός σχεδίου, εναπόκειται στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών να μεριμνούν 
για την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το περιβάλλον. Πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη όλες οι δυσμενείς επιπτώσεις που 
συνδέονται με τυχόν συμπληρωματικές υποδομές υδροδότησης. 

Είναι επίσης σαφές ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί μία από τις κινητήριες δυνάμεις 
της χρήσης υδάτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τη λειψυδρία και την ξηρασία που 
εγκρίθηκε στις 18 Ιουλίου 2007, οι συμπληρωματικές υποδομές υδροδότησης θα πρέπει να 
εξεταστούν ως επιλογή μόνο εφόσον εξαντληθούν άλλες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης 
μιας αποτελεσματικής τιμολογιακής πολιτικής για το νερό και οικονομικά αποδοτικές
εναλλακτικές λύσεις εξοικονόμησης ύδατος και βελτιωμένης απόδοσης των υδάτων.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα ήθελε να επαναλάβει ότι η διαχείριση έγγειας ιδιοκτησίας αποτελεί 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει παραβίαση της 
κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε αυτό το στάδιο. Εάν ο αναφέρων διαβιβάσει στην 
Επιτροπή Αναφορών πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε από τις 
προαναφερθείσες πτυχές, η Επιτροπή θα μπορέσει τότε να επανεξετάσει την υπόθεση.


