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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0776/2009, του Roland Sharp, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Asociación de vecinos de Hondón de los Frails», σχετικά με παραβιάσεις 
χωροταξικών διατάξεων στο Hondón de los Frailes, στο Alicante, στην 
Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκπροσωπεί μια ένωση κατοίκων, οι οποίοι προβληματίζονται ιδιαίτερα σχετικά 
με το γενικό χωροταξικό σχέδιο του δήμου Frailes, το οποίο δεν έχει εγκριθεί ακόμη και για 
το οποίο υπέβαλαν προτάσεις κατά τη δημόσια διαβούλευση. Στο εν λόγω σχέδιο, ο δήμος 
προβλέπει την αύξηση του ποσοστού των αστικών εκτάσεων γης από 2,3% σε 16%. Σύμφωνα 
με την ένωση, η ανάπτυξη αυτή δεν θα είναι βιώσιμη από άποψη υδροδότησης, πράγμα που 
επιβεβαιώθηκε στην έκθεση της Υδρογραφικής Συνομοσπονδίας του Júcar τον Οκτώβριο του 
2007. Σύμφωνα με τους αναφέροντες, η έλλειψη βιωσιμότητας του εν λόγω χωροταξικού 
σχεδίου θα αντιβαίνει στην οδηγία 2000/60/ΕΚ, της 23 Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. Οι αναφέροντες 
παραπονούνται επίσης ότι η μελλοντική αστικοποίηση θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του 
ρυθμιστικού νόμου της πολεοδομικής δραστηριότητας LRAU (ο οποίος προβλέπει τον φορέα 
οικιστικής ανάπτυξης), ενός νόμου ο οποίος, σύμφωνα με τους αναφέροντες, δεν παρέχει 
επαρκείς εγγυήσεις αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των 
ακινήτων τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή εξέτασε τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων υπό το πρίσμα της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) που θα μπορούσε να ισχύει στη συγκεκριμένη 
περίπτωση.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ1 επιτάσσει τον λεπτομερή σχεδιασμό της χρήσης 
των υδάτινων πόρων για την αποφυγή μη βιώσιμων λύσεων και μη αναστρέψιμων βλαβών 
στο περιβάλλον, μέσω της κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. Τα 
σχέδια αυτά περιλαμβάνουν μέτρα που αποσκοπούν στην επίτευξη καλής ποσοτικής 
κατάστασης των υπόγειων υδάτων έως το 2015 και ελέγχους, για παράδειγμα, της άντλησης 
υπόγειων υδάτων. Ωστόσο, υπάρχουν δυνατότητες για την εφαρμογή απαλλαγών 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, λόγω δυσανάλογου κόστους ή τεχνικής αδυναμίας.

Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, το πρώτο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού επρόκειτο να δημοσιευτεί έως τον Δεκέμβριο του 2009. Μία από τις 
βασικές προκλήσεις της περιβαλλοντικής πολιτικής είναι η ενσωμάτωσή της σε άλλες 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την αστικοποίηση και τον τουρισμό. Το άρθρο 
14 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να 
ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία 
ανάπτυξης των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. Η συμμετοχική προσέγγιση 
της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα παρέχει δυνατότητες για την περαιτέρω ενσωμάτωση των 
εν λόγω πολιτικών και για την προαγωγή της προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης των 
υδάτων στο μέλλον.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα στην 
Ισπανία έχει καθυστερήσει σημαντικά. Τα προσχέδια δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη προς 
διαβούλευση στις περισσότερες περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού. Η Επιτροπή θα 
παρακολουθήσει στενά τις επόμενες ενέργειες όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα, και συγκεκριμένα την έγκριση σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι ισπανικές αρχές θα εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους. Μόλις εγκριθούν τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει το περιεχόμενό τους προκειμένου να διασφαλίσει ότι 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα.

Βάσει της αξιολόγησης που παρέσχε ο αναφέρων, δεν διαπιστώνεται επί του παρόντος 
παραβίαση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ· ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, πριν από τη 
χορήγηση άδειας σε ένα έργο ή πριν από την έγκριση ενός σχεδίου, αποτελεί ευθύνη των 
αρμόδιων αρχών να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας. Πρέπει να διασφαλίζουν ότι στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη όλες οι αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζονται με οποιαδήποτε 
πρόσθετη υποδομή υδροδότησης.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να επισημανθεί ότι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εν λόγω 
                                               
1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
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χωροταξικού σχεδίου, στη συγκεκριμένη υπόθεση μπορούν να έχουν εφαρμογή η οδηγία 
2001/42/ΕΚ1 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
και προγραμμάτων (γνωστή ως οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση ή οδηγία 
ΣΠΕ) ή η οδηγία 85/337/ΕΟΚ 2  για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ).

Η Επιτροπή είχε την ευκαιρία να εξετάσει το ζήτημα αυτό στην ανακοίνωσή της για την 
αναφορά 70/2007, που αφορούσε επίσης την «υπέρμετρη αστικοποίηση και τις πιθανές 
αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον στη Hondón de las Nieves (Alicante)».

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το σχέδιο καθαυτό ενδέχεται να πρέπει να 
υποβληθεί σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ. Τα 
μεμονωμένα έργα θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που ορίζονται στην οδηγία 
ΕΠΕ. Στο πλαίσιο των παραπάνω διαδικασιών πρέπει να προσδιοριστούν, να 
ελαχιστοποιηθούν και να αποφευχθούν πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι διαδικασίες 
αυτές προβλέπουν στάδιο δημόσιας διαβούλευσης, στο οποίο οι αναφέροντες μπορούν να 
διατυπώσουν τους ισχυρισμούς τους, όπως φαίνεται ότι έπραξαν.

Η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει στον αναφέροντα ότι η συμβατότητα ορισμένων 
διατάξεων του νόμου περί εγγείου ιδιοκτησίας της Βαλένθια (LRAU-LUV) με τους κανόνες 
της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις έχει αμφισβητηθεί από την Επιτροπή ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μέσω διαδικασίας επί παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 226 της 
Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 258 της ΣΛΕΕ). Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας επί 
παραβάσει, η προσφυγή της Επιτροπής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
αρχειοθετήθηκε στις 9 Ιουλίου 2008, με αριθμό αναφοράς C-306/08 Επιτροπή κατά Ισπανίας3.
Σύμφωνα με τη θέση της Επιτροπής στην εν λόγω διαδικασία, τα PAI (προγράμματα 
ολοκληρωμένης δράσης δυνάμει του νόμου LUV) πρέπει να ανατίθενται κατά απόλυτη 
συμφωνία προς τους κανόνες και τις αρχές της ΕΕ που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, και 
ειδικότερα προς την οδηγία 93/37/ΕΟΚ για τις συμβάσεις δημοσίων έργων 4 , και την 
οδηγία 2004/18/ΕΚ για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών5.

Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η διαδικασία που προαναφέρθηκε δεν θέτει εν 
αμφιβόλω τις διατάξεις του νόμου περί εγγείου ιδιοκτησίας της Βαλένθια σχετικά με τις 
αρμοδιότητες απαλλοτρίωσης των τοπικών αρχών (συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της 
αποζημίωσης που εγείρει ο αναφέρων), δεδομένου ότι δεν είναι αφ’ εαυτού θέμα που 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 295 της 
                                               
1 ΕΕ L 197 της 21.07.2001.
2 ΕΕ L 175 της 05.07.1985.
3 Puede conocer las evoluciones del procedimiento a través del formulario de búsqueda de la 
página Web del Tribunal de Justicia.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es
4 Οδηγία 93/37/ΕΟΚ της 14ης Ιουνίου 199 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη 
συμβάσεων δημοσίων έργων, ΕΕ L 199 199/54 της 9.8.1993, σ. 54.
5 Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 
2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών, ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.
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Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 345 της ΣΛΕΕ) για το καθεστώς ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη.

Επιπλέον, η διαδικασία επί παραβάσει αναφέρεται συγκεκριμένα στην ασυμβατότητα της 
περιφερειακής νομοθεσίας, και όχι σε μεμονωμένες περιπτώσεις ανάθεσης PAI σύμφωνα με 
τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Συνεπώς, εάν ο αναφέρων θεωρεί ότι έχει υποστεί ζημία λόγω 
της ασυμβατότητας της εθνικής νομοθεσίας, οφείλει να επιδιώξει αποκατάσταση σε εθνικό 
επίπεδο μέσω των αρμόδιων αρχών, περιλαμβανομένων των δικαστηρίων. Τα εθνικά 
δικαστήρια είναι οι φορείς που φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση της 
τήρησης των νόμων της ΕΕ, ιδίως σε μεμονωμένες υποθέσεις εσφαλμένης εφαρμογής νόμων 
της ΕΕ. Τα συγκεκριμένα δικαστήρια δύνανται, και ενίοτε οφείλουν, να παραπέμπουν 
υποθέσεις στο ΔΕΚ δυνάμει του άρθρου 234 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 267 της ΣΛΕΕ) , 
εφόσον κρίνουν ότι κάποιο συγκεκριμένο σημείο της νομοθεσίας της ΕΕ, η ερμηνεία του 
οποίου δεν είναι σαφής για αυτά, απαιτεί περαιτέρω αποσαφήνιση προκειμένου για την 
επίλυση υπόθεσης που εκκρεμεί ενώπιόν τους.

Εάν οι αναφέροντες θεωρούν ότι τα δικαιώματά ιδιοκτησίας τους έχουν παραβιαστεί στην εν 
λόγω υπόθεση, θα πρέπει να επιδιώξουν αποκατάσταση σε εθνικό επίπεδο μέσω των 
αρμόδιων αρχών, περιλαμβανομένων των δικαστηρίων.

Όποιος θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί οποιοδήποτε από τα θεμελιώδη δικαιώματά του, δύναται 
να υποβάλει καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. Ωστόσο, το Δικαστήριο μπορεί να χειριστεί μια υπόθεση μόνον 
αφού εξαντληθούν όλα τα εγχώρια ένδικα μέσα.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι τα κράτη μέλη φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για 
τον καθορισμό των δικών τους κανόνων σχετικά με τη χρήση της γης, σεβόμενα παράλληλα 
το κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν, το εν λόγω σχέδιο δεν έχει ακόμη 
υποβληθεί προς επίσημη έγκριση και θα ήταν πρόωρο να θεωρηθεί ότι υπάρχει οιαδήποτε 
παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΚ.

Συνεπώς, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει καμία παραβίαση του κοινοτικού 
περιβαλλοντικού δικαίου στο παρόν στάδιο.

Πέραν των ανωτέρω, η συμβατότητα ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας περί εγγείου 
ιδιοκτησίας της Βαλένθια (LRAU-LUV) με τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις 
έχει αμφισβητηθεί από την Επιτροπή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μέσω 
διαδικασίας επί παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 258 της 
ΣΛΕΕ). Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν θέτει εν αμφιβόλω τις διατάξεις του νόμου περί 
εγγείου ιδιοκτησίας της Βαλένθια σχετικά με την απαλλοτρίωση (συμπεριλαμβανομένου του 
ζητήματος της αποζημίωσης), δεδομένου ότι δεν είναι αφ’ εαυτού θέμα που εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της ΕΕ.


