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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0056/2007, του Jesús Pons Vidal, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης Associació per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE, 
σχετικά με την υπερβολική αστικοποίηση στην Adsubia (Alicante) και τις 
ενδεχόμενες επιζήμιες επιπτώσεις της στην προστατευόμενη περιοχή Marjal Pego 
- Oliva

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αμφισβητεί τα τρία νέα έργα αστικής ανάπτυξης που πρόκειται να υλοποιηθούν 
στην κοινότητα της Adsubia (Alicante). Ο αναφέρων θεωρεί ότι τα τρία έργα θα 
προκαλέσουν την υπερβολική αστικοποίηση της περιοχής (1 958 νέα σπίτια) και θα έχουν 
επιζήμιες επιπτώσεις στον ποταμό Bullent καθώς και στον υγρότοπο Marjal Pego – Oliva, ο 
οποίος προστατεύεται από τη σύμβαση RAMSAR. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η πρόσφατη 
αστικοποίηση εγείρει σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά τη βιωσιμότητα της συλλογής και 
παροχής ύδατος και ότι η περαιτέρω ανάπτυξη θα επιδεινώσει την κατάσταση. Ο αναφέρων 
αμφισβητεί τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει διεξαχθεί έως τώρα και ζητά 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει για τη διεξαγωγή μιας σωστής εκτίμησης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2007.

Περίληψη των πραγματικών περιστατικών

Ο αναφέρων θεωρεί την απόφαση των τοπικών αρχών της Adsubia για την έγκριση τριών 
σχεδίων αστικής ανάπτυξης στην περιοχή του φυσικού υγροτόπου «Marjal de Pego – Oliva»
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(Alicante) αντίθετη στις υποχρεώσεις που ορίζονται στο πλαίσιο της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον1 (οδηγία ΕΠΕ) όπως τροποποιήθηκε, της
οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών2 («οδηγία για τα πτηνά») και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας3 («οδηγία για τους οικοτόπους»).

Η αναφορά

Ο αναφέρων πιστεύει ότι η ποσότητα των υδάτινων πόρων που θα απορροφήσουν αυτά τα 
σχέδια θα έχουν ως αποτέλεσμα δυσμενείς επιπτώσεις για σημαντικούς φυσικούς οικοτόπους 
και είδη που προστατεύονται βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο απώτερος στόχος είναι οικονομικός και δεν λαμβάνει υπόψη 
τους στόχους διατήρησης της περιοχής, ως προστατευόμενης δυνάμει των οδηγιών για τα 
πτηνά και τους οικοτόπους.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή γνωρίζει τα θέματα που εγείρει η αναφορά, που αποτελούν επίσης αντικείμενο 
καταγγελίας που υποβλήθηκε από την ίδια ένωση και καταχωρήθηκε από την Επιτροπή υπό 
τον αριθμό 2006/4227.

Σε σχέση με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ4 και
2003/35/ΕΚ5, τα σχέδια αστικής ανάπτυξης εμπίπτουν στην ενότητα 10, στοιχείο β του 
Παραρτήματος II. Για τα σχέδια που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα, τα κράτη μέλη
καθορίζουν μέσω μιας κατά περίπτωση εξέτασης ή κατώτατων ορίων ή κριτηρίων 
καθορισμένων από το κράτος μέλος και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του Παραρτήματος
III, κατά πόσον το σχέδιο πρέπει να υποβληθεί σε εκτίμηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 
της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε.

Βάσει μιας προκαταρκτικής εξέτασης διαπιστώθηκε ότι η τοποθεσία των σχεδίων αστικής 
ανάπτυξης βρισκόταν πλησίον του τόπου κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) και της ζώνης ειδικής 
προστασίας (ΖΕΠ) ES0000147 «Marjal de Pego – Oliva».

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας για 
τους οικοτόπους, «κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του 
                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. ΕΕ L 175 της 05.07.1985
2 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σελ. 
1–18
3 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας. ΕΕ L 206 της 22.07.1992 σελ. 7
4 Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ. ΕΕ L
073 της 14.03.1997
5 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003. ΕΕ L 156 της
25.6.2003
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τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή 
από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, 
λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της 
εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της 
παραγράφου 4, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού 
βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται 
και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη. 

Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει 
εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς 
λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή 
οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε 
να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος 
ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε. 

Όταν ο τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι τόπος όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού 
οικοτόπου προτεραιότητας ή/και ένα είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν 
μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με 
θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της 
Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί σημαντικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος».

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν όχι μόνο στις τοποθεσίες κοινοτικής σημασίας αλλά επίσης 
και στις ζώνες ειδικής προστασίας δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Συμπεράσματα

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις ισπανικές αρχές
προκειμένου να ζητήσει τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις οδηγίες 
για τους οικοτόπους, για τα πτηνά και την οδηγία ΕΠΕ. Η απάντηση των τελευταίων 
βρίσκεται επί του παρόντος υπό αξιολόγηση. Η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να ενημερώσει 
την Επιτροπή Αναφορών για την έκβαση της παρούσας έρευνας.


