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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0070/2007, της Asociacion de Vecinos de Hondón de las Nieves,
(ισπανικής ιθαγένειας) σχετικά με την υπέρμετρη αστικοποίηση και τις 
πιθανές αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον στην Hondón de las Nieves 
(Alicante)

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για την απόφαση των τοπικών αρχών να υλοποιήσουν οκτώ 
έργα αστικής ανάπτυξης στην Hondón de las Nieve (Alicante). Υποστηρίζουν ότι τα σχέδια, 
τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης, θα οδηγήσουν σε 
υπέρμετρη αστικοποίηση, με αρνητικές συνέπειες τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για 
τους υδάτινους πόρους και την ύδρευση. Οι αναφέροντες θεωρούν ότι εφαρμόστηκε 
πλημμελώς η νομοθεσία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για την 
πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες. Ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διερευνήσει την κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Μαΐου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

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

I.  Η αναφορά

Οι αναφέροντες εξηγούν ότι επί του παρόντος βρίσκεται υπό εκπόνηση προσχέδιο γενικού 
πολεοδομικού σχεδίου και εκφράζουν την ανησυχία ότι προβλέπει επέκταση της 
οικοδομήσιμης έκτασης, κάτι που θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των κτιρίων στην πόλη
Hondón de las Nieves, στην επαρχία Alicante (Ισπανία). Σύμφωνα με τους αναφέροντες, είναι 
πιθανό να προκύψουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και συγκεκριμένα για τους 
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πόρους.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Δεν είναι δυνατό να στοιχειοθετηθεί παράβαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
δεδομένου ότι:

α) το ίδιο το σχέδιο ενδεχομένως θα χρειαστεί να αποτελέσει αντικείμενο στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ[1], σχετικά με την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, ως προϋπόθεση 
για την έγκρισή του·

β) τα επιμέρους σχέδια θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στην 
οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985[2], για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/35/ΕΚ του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο των προαναφερθεισών διαδικασιών θα πρέπει να εντοπιστούν, να 
ελαχιστοποιηθούν και να αποτραπούν τυχόν πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

III. Συμπέρασμα

Σε αυτό το αρχικό στάδιο προγραμματισμού, η Επιτροπή δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει 
παραβιάσεις της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που υποβληθούν 
πρόσθετες πληροφορίες από τις οποίες προκύπτουν ενδείξεις πιθανής παραβίασης, η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει φυσικά περαιτέρω την κατάσταση.

                                               
[1] Οδηγία 2001/42/ΕΚ, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων (Επίσημη Εφημερίδα L 197 της 21/07/2001).
[2] Οδηγία 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), όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 (Επίσημη Εφημερίδα L 
073 της 14/03/1997), και οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα L 156 της 17 25.6.2003).


