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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1394/2007, του κ. Miguel Angel Gea Rifá, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις επιβλαβείς επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων εγκαταστάσεων 
υδάτινων σπορ που πρόκειται να κατασκευαστούν στο Caño de la Barreta, 
πλησίον του El Rompido (Cartaya, Ανδαλουσία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αμφισβητεί την πρόθεση των αρχών της Ανδαλουσίας να κατασκευάσουν 
εγκαταστάσεις υδάτινων σπορ στο Caño de la Barreta, πλησίον του El Rompido (Cartaya, 
Huelva, Ανδαλουσία). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το έργο, το οποίο αποσκοπεί στον 
επανασχεδιασμό των εγκαταστάσεων του ομίλου «Club Náutico Río Piedras», δεν έχει 
προβλεφθεί ούτε στο γενικό πολεοδομικό σχέδιο της Cartaya ούτε στο χωροταξικό σχέδιο της 
Ανδαλουσίας. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις θα υπερβούν 
κάθε εύλογο επανασχεδιασμό των αρχικών υποδομών και θα επηρεάσουν σοβαρά το 
οικοσύστημα του Río Piedras. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό το έργο αντιβαίνει στην πρόταση 
των αρχών της Ανδαλουσίας να συμπεριληφθεί η περιοχή Caño de la Barreta στο δίκτυο 
Natura 2000.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το σημείο στο οποίο προγραμματίζεται να κατασκευαστούν οι 
νέες λιμενικές εγκαταστάσεις βρίσκεται εντός των ορίων του τόπου κοινοτικής σημασίας 
(ΤΚΣ) ES6150028 «Estuario del Río Piedras», ο οποίος βρίσκεται δίπλα στον ΤΚΣ 
ES6150006 «Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido». Και οι δύο αυτές περιοχές 
έχουν προταθεί από τις ισπανικές αρχές ως τόποι κοινοτικής σημασίας σύμφωνα με την 
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οδηγία για τους οικοτόπους1.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο να υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
βάσει των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους, 
όπου αναφέρεται ότι κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του 
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. Υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων μιας 
τέτοιας εκτίμησης των επιπτώσεων και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της 
οδηγίας για τους οικοτόπους, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνο 
αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου 
πρόκειται.

Η Επιτροπή δεν γνωρίζει τα σχέδια που περιγράφει ο αναφέρων. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που παρείχε ο αναφέρων, τα συγκεκριμένα σχέδια δεν έχουν λάβει ακόμη την 
έγκριση των περιφερειακών και τοπικών αρχών.

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, οι αρμόδιες αρχές δεν 
έχουν εγκρίνει ακόμη το έργο για τις νέες λιμενικές εγκαταστάσεις και δεν έχει ληφθεί ακόμη 
τελική απόφαση για το εν λόγω έργο. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
οι απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία για τους οικοτόπους δεν έχουν γίνει σεβαστές στο 
συγκεκριμένο στάδιο. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν προτίθεται να λάβει περαιτέρω μέτρα 
εκτός εάν προκύψουν νέα στοιχεία.

                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.07.1992.


