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Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0997/2006, του κ. Jésus Valiente, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της "Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura"
(Adenex), σχετικά με το τουριστικό συγκρότημα "Marina Isla de Valdecanes" που 
πρόκειται να κατασκευαστεί σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 
2000

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτίθεται στην έγκριση του σχεδίου "Marina Isla de Valdecanes", για την 
κατασκευή τουριστικού συγκροτήματος εντός της προστατευόμενης στο πλαίσιο του δικτύου 
Natura 2000 περιοχής Valdecanas (Cáceres, Extremadura, Ισπανία). Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, οι τοπικές αρχές της Extremadura ενέκριναν το σχέδιο παρά το γεγονός ότι 
πρόκειται να κατασκευαστεί στο El Embalse de Extremadura και σε απόσταση διακοσίων 
μέτρων από το Márgenes de Valdecanas – αμφότερες προστατευόμενες τοποθεσίες του 
δικτύου Natura 2000. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το σχέδιο συνεπάγεται σοβαρούς 
περιβαλλοντικούς κινδύνους και παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία. Ο αναφέρων ζητεί από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει την υπόθεση και να σταματήσει το έργο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Μαΐου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

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

Η αναφορά

Ο αναφέρων κάνει λόγο για την ύπαρξη σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης στον ταμιευτήρα του 
Valdecañas (Cáceres, Extremadura), που έχει ανακηρυχθεί τοποθεσία "περιφερειακού 
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ενδιαφέροντος" από την κυβέρνηση της Extremadura. 

Σχεδιάζεται η υλοποίηση έργου με τίτλο "Κατασκευή του τουριστικού συγκροτήματος
υγείας, τοπίου και υπηρεσιών Marina Isla de Valdecañas" στον ταμιευτήρα του Valdecañas, 
στους δήμους El Gordo και Berrocalejo (Cáceres). Η κυβέρνηση της αυτόνομης κοινότητας 
της Extremadura ενέκρινε το έργο στις 24 Ιανουαρίου 2006.

Ο αναφέρων διατείνεται ότι το σχεδιαζόμενο έργο θα πλήξει δύο προστατευόμενες περιοχές 
του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000, και συγκεκριμένα τη ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) 
ES0000329 "Embalse de Valdecañas" που ορίστηκε σύμφωνα με την οδηγία περί πτηνών 
79/409/ΕΟΚ, και τον τόπο κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) ES4320068 "Márgenes de 
Valdecañas" που εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας περί φυσικών οικοτόπων 
92/43/ΕΟΚ.

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα 
γεγονότα και να αναληφθεί δράση με σκοπό τη διακοπή του έργου, το οποίο, κατά τη γνώμη 
του, παραβιάζει την κοινοτική, την εθνική και την περιφερειακή νομοθεσία. 

Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Ο αναφέρων εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με τις εικαζόμενες αρνητικές επιπτώσεις της 
υλοποίησης του έργου στην κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών που 
διαβιούν στις τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000.

Για τα έργα που είναι πιθανό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε τέτοιες 
τοποθεσίες πρέπει να διενεργείται εκτίμηση σύμφωνα προς τα άρθρα 6, παράγραφος 3, και 6, 
παράγραφος 4, της οδηγίας περί οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ1. Ανάλογα με τα συμπεράσματα της 
εκτίμησης, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να εγκρίνουν το σχέδιο ή το έργο, μόνον εφόσον έχει 
διαπιστωθεί ότι δεν θα πλήξει την ακεραιότητα της τοποθεσίας. Σε περίπτωση αρνητικής 
εκτίμησης, το σχέδιο ή το έργο μπορεί να υλοποιηθεί μόνον ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, 
για επιτακτικούς λόγους υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος και λαμβάνοντας όλα τα 
αναγκαία αντισταθμιστικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της συνολικής συνοχής 
του δικτύου Natura 2000. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο ανάδοχος προέβη σε εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων του εν 
λόγω έργου στο δίκτυο Natura 2000. Αυτή η εκτίμηση υπεβλήθη στις αρμόδιες περιφερειακές 
αρχές στις 3 Νοεμβρίου 2006. Παρουσιάστηκε δε στην κοινή γνώμη σύμφωνα προς την 
απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος στις 19 Δεκεμβρίου 2006. Ο 
αναφέρων και τέσσερις άλλοι φορείς υπέβαλαν ενστάσεις για το έργο. Βάσει αυτής της 
διαδικασίας διαβούλευσης, ζητήθηκαν περαιτέρω πληροφορίες από τον ανάδοχο, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκτίμηση του έργου. Η αρμόδια περιφερειακή αρχή εξέδωσε 
επίσημη δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις 2 Μαρτίου 20072, εκτιμώντας ότι το εν 
λόγω έργο είναι συμβατό με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και ότι δεν 
επηρεάζει σημαντικά την ακεραιότητα του δικτύου Natura 2000. Η θετική γνωμοδότηση 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7-50
2Επίσημη Εφημερίδα της Extremadura (D.O.E.) αριθ. 31 της 15ης Μαρτίου 2007· 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/310O/07060686.pdf
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έθετε ως προϋπόθεση τη λήψη ορισμένων μέτρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων κατά 
την κατασκευή και τη λειτουργία της μαρίνας. Ο ανάδοχος φέρεται να συμφώνησε να 
τροποποιήσει το έργο προκειμένου να συμπεριληφθούν τα εν λόγω μέτρα.

Συμπεράσματα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία ότι το ανωτέρω έργο 
θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην κατάσταση διατήρησης των χαρακτηριστικών 
βάσει των οποίων οι ως άνω περιοχές χαρακτηρίστηκαν τοποθεσίες Natura 2000. 

Η Επιτροπή δεν διαθέτει ενδείξεις παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας και συνεπώς δεν 
προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες εν προκειμένω.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Σε συνέχεια της απάντησης της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2007, και αφού έλαβε νέες 
πληροφορίες που επισημαίνουν ότι τα γεγονότα που καταγγέλθηκαν ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στη ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) ES0000329, "Embalse de 
Valdecañas", η Επιτροπή καταχώρισε μια καταγγελία. Σύμφωνα με την ανοικτή έρευνα, στις 
2 Φεβρουαρίου 2009 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο Βασίλειο της 
Ισπανίας, σχετικά με το άρθρο 6, παράγραφοι 2, 3 και 4, και το άρθρο 7 της οδηγίας 
92/43/EΟΚ1 της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας όσον αφορά το έργο "Marina Isla de Valdecañas", που 
βρίσκεται στην προαναφερθείσα ΖΕΠ.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος την απάντηση των ισπανικών αρχών και θα 
διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Σε συνέχεια της τελευταίας ανακοίνωση της Επιτροπής είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι 
τα γεγονότα που καταγγέλλονται είχαν αποτελέσει το αντικείμενο δύο δικαστικών 
διαδικασιών ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Extremadura (Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, recursos 561/2007 και 753/2007).

Οι εθνικοί δικαστές και τα δικαστήρια είναι οι πρώτοι εγγυητές της ορθής εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου και ο κανονικός δίαυλος για τον έλεγχο της νομιμότητας της δράσης των 
εθνικών διοικήσεων. Επιπλέον, οι δικαστικές διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο ακολουθούν την 
αρχή της σύγκρουσης που παρέχει μια εγγύηση για να διασφαλίζεται η διόρθωση των 
πιθανών παρατυπιών ή προβλημάτων που αφορούν πλημμελή εφαρμογή του κοινοτικού 
δικαίου. 

Η Επιτροπή μπορεί να περιμένει το αποτέλεσμα της εθνικής δικαστικής διαδικασίας σε αυτές 
τις υποθέσεις στο πλαίσιο των οποίων τα ίδια γεγονότα αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης από 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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τους δικαστές και τα εθνικά δικαστήρια. Αυτό έχει γίνει αποδεκτό από τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή στην απόφασή του της 22ας Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την καταγγελία 
822/2009/BU.

Υπό την έννοια αυτήν, η παράγραφος 33 της προαναφερθείσας απόφασης αναφέρει ότι "ο 
Διαμεσολαβητής συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι οι εθνικές διοικητικές ή νομικές 
αρχές είναι οι κατεξοχήν αρμόδιες για να διασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη σέβονται το δίκαιο 
της ΕΕ. Πρώτον, αυτό είναι επωφελές για τους πολίτες και δεύτερον, το δίκαιο της ΕΕ είναι 
πιο πιθανό να τηρείται αν τα ζητήματα και οι ανησυχίες που συνδέονται με αυτό εξετάζονται 
από τις εθνικές αρχές. Ως εκ τούτου, ο Διαμεσολαβητής θεωρεί δικαιολογημένη τη θέση της 
Επιτροπής η οποία θεωρεί τις εθνικές δικαστικές διαδικασίες ως μέρος της διαδικασίας 
εφαρμογής στα κράτη μέλη". 

Αν η Επιτροπή θεωρεί ενδεδειγμένο να περιμένει την έκβαση της εθνικής διαδικασίας, 
ύστερα από την οριστικοποίηση των εθνικών αποφάσεων, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την 
κατάσταση και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Η Επιτροπή περάτωσε την εξέταση της υπόθεσης στις 20 Ιανουαρίου 2010 με βάση τα 
προαναφερθέντα επιχειρήματα.


