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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0685/2004, του Eusebio Ortega Villalvilla, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης κατοίκων "San Andrés de los Tacones", η οποία 
συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με υποτιθέμενη παραβίαση της 
νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με την ανάπτυξη βιομηχανικής ζώνης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι πρόεδρος της ανωτέρω ένωσης κατοίκων, αντιτίθεται εξ 
ονόματός της στο προβλεπόμενο σχέδιο βιομηχανικής ανάπτυξης, ισχυριζόμενος ότι 
παραβιάζει την οδηγία 83/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε 
από την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου, καθώς και την οδηγία 2001/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, και παραθέτει σειρά 
παραδειγμάτων προς επίρρωση των απόψεών του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Μαρτίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Σεπτεμβρίου 2005.

Ο αναφέρων δηλώνει ότι η προβλεπόμενη εγκατάσταση μιας βιομηχανικής ζώνης και ζώνης 
υλικοτεχνικής υποστήριξης έκτασης 400,21 εκταρίων πρέπει να υπόκειται σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων ιδιωτικών και δημόσιων έργων στο περιβάλλον, 
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όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου1. Δηλώνει επίσης ότι μια 
εκτίμηση μπορεί να απαιτείται και σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων2.

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου (η οδηγία ΕΠΕ) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να μεριμνούν ώστε, πριν χορηγηθεί η άδεια, έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσης, του μεγέθους ή της θέσεώς τους 
να χρειάζονται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτά τα έργα ορίζονται στο άρθρο 4 
και στα Παραρτήματα I και II της οδηγίας. Για έργα όπως τα «έργα ανάπτυξης βιομηχανικών 
ζωνών» που αναφέρονται στο Παράρτημα II παράγραφος 10 σημείο α, τα κράτη μέλη πρέπει 
να αποφασίζουν, είτε με κατά περίπτωση εξέταση είτε σύμφωνα με ορισμένα όρια ή 
κριτήρια, αν το έργο πρέπει να υποβληθεί σε εκτίμηση λόγω των πιθανών σημαντικών 
επιπτώσεών του στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο Παράρτημα III της οδηγίας.

Σε ορισμένες συνθήκες, μπορεί να ισχύουν ταυτόχρονα για την ίδια πρόταση τόσο η οδηγία 
ΕΠΕ όσο και η οδηγία 2001/42/ΕΚ (οδηγία ΣΠΕ). Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, 
όταν ένα σχέδιο ή ένα πρόγραμμα εκπονείται για μια συγκεκριμένη άδεια η οποία ορίστηκε 
ως έργο και στην οδηγία ΕΠΕ. Αναλόγως των συνθηκών, αυτό μπορεί να συμβεί στην 
περίπτωση μιας βιομηχανικής ζώνης. Η οδηγία ΣΠΕ ισχύει μόνο αν όλα τα κριτήρια που 
εμπεριέχονται στα άρθρα 2 και 3 αυτής πληρούνται και, στις περισσότερες περιπτώσεις, αν το 
σχέδιο ή το πρόγραμμα είχε ξεκινήσει μετά την ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας (δηλ. την 
21η Ιουλίου 2004).

Τα δεδομένα που θέτει ο αναφέρων τέθηκαν επίσης στην προσοχή της Επιτροπής μέσω 
πολλών καταγγελιών. Στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε, η Επιτροπή προέβη σε 
διαβήματα στις ισπανικές αρχές για να ζητήσει την άποψή τους σχετικά με την εφαρμογή του 
κοινοτικού δικαίου στην περίπτωση αυτή.

Στην απάντησή τους, οι ισπανικές αρχές ανέφεραν ότι η πιθανή δημιουργία μιας 
βιομηχανικής ζώνης και ζώνης υλικοτεχνικής υποστήριξης στις περιοχές San Andrés de los 
Tacones και Serín του δήμου της Gijón (πριγκιπάτο της Αστούριας) είναι υπό εξέταση. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, συγκεκριμένο έργο. Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι κάθε 
πιθανή μεταβολή της γενικής χωροταξικής πράξης του δήμου της Gijón με στόχο την 
ανάπτυξη του εν λόγω σχεδίου, θα υπόκειται στις διατάξεις που ορίζει η ισπανική και η 
κοινοτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης συνεπώς της οδηγίας ΣΠΕ. Οι ισπανικές αρχές 
αναφέρουν ότι το «Μερικό αστικό σχέδιο», το οποίο πρέπει, σύμφωνα με την ισπανική 
νομοθεσία, να εγκρίνει εν συνεχεία το έργο, θα υποβληθεί τότε σε εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία ΕΠΕ.

Οι ισπανικές αρχές εξέφρασαν επίσης τη δέσμευσή τους να ενημερώνουν την Επιτροπή για 
κάθε απόφαση που μπορεί να ληφθεί στο μέλλον σχετικά με την υπόθεση αυτή.

                                               
1 EE L 175 της 05.07.1985, σελ. 40 και EE L 73 της 14.03.1997, σελ. 5

2 EE L 197 της 21.07.2001, σελ. 30.
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Δεδομένης της απουσίας τρέχοντος έργου και της δέσμευσης των ισπανικών αρχών να 
εφαρμόσουν αποτελεσματικά το περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΚ αν το έργο εγκριθεί τελικά, η 
Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει την έρευνα, αφού προηγουμένως ενημέρωσε τους 
καταγγέλλοντες. Εν συνεχεία, οι καταγγέλλοντες δεν παρείχαν εντός του χρονικού 
περιθωρίου περαιτέρω σχετικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν 
παραβίαση του δικαίου της ΕΚ στην περίπτωση αυτή.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές σχετικά με την τροποποίηση του 
πολεοδομικού σχεδίου της Gijón (Αστούριας), με σκοπό την προσαρμογή του στην 
περιφερειακή νομική πράξη αριθ. 3/2002 περί πολεοδομίας «Adaptación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Gijón 2004» («Προσαρμογή του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της
Gijón 2004»).

Το άρθρο 13, παράγραφος 3, της οδηγίας 2001/42/ΕΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, ορίζει ότι η υποχρέωση διενέργειας 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εφαρμόζεται για τα σχέδια και προγράμματα των 
οποίων η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη είναι μεταγενέστερη της 21ης Ιουλίου
2004.

Κατά συνέπεια, η οδηγία δεν ισχύει στην περίπτωση του καταγγελλόμενου σχεδίου, καθόσον 
η αρχική έγκριση από συνεδρίαση της ολομέλειας του δημοτικού συμβουλίου της Gijón 
πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2004, ενώ η προηγηθείσα διαβούλευση και 
ενημέρωση του κοινού δημοσιεύτηκε στην περιφερειακή επίσημη εφημερίδα στις 19 
Δεκεμβρίου 2003. Επιπλέον, η τελική έγκριση του σχεδίου πραγματοποιήθηκε στις 30 
Δεκεμβρίου 2005, πράγμα που σημαίνει ότι το σχέδιο εγκρίθηκε εντός 24 μηνών από την 21η 
Ιουλίου 2004.

Συμπέρασμα

Δεν υφίσταται υποχρέωση συμμόρφωσης του σχεδίου με την οδηγία 2001/42/ΕΚ, καθόσον 
εξαιρείται βάσει του άρθρου 13, παράγραφος 3.

                                               
1 ΕΕ L 197 της 21.07.2001, σελ. 30-37.


