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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1469/2009, του Juan José Pajarón, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
καταστροφή της θαλάσσιας χλωρίδας λόγω της επέκτασης της μαρίνας του 
Campomanes στην Altea, Alicante

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για την καταστροφή θαλάσσιας χλωρίδας η οποία 
είναι πλούσια σε ποσειδωνία (posidonia), που είναι προστατευόμενο είδος θαλάσσιας 
χλωρίδας βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους, και του λοιπού προστατευόμενου 
θαλάσσιου οικοσυστήματος εξαιτίας της διεύρυνσης της μαρίνας του Campomanes στην 
Altea. Παρόλο που ο προηγούμενος δήμαρχος είχε ζητήσει να αποκατασταθεί η χλωρίδα στη 
διευρυμένη μαρίνα, ο νέος δήμαρχος αρνείται να το πράξει, σύμφωνα με τον αναφέροντα, και 
ο αναφέρων ζητεί κατά συνέπεια να φυτευτεί εκ νέου ποσειδωνία στον πυθμένα και να 
απομακρυνθούν από τον πυθμένα τα απόβλητα και τα πολλά μπάζα και πέτρες από την 
κατασκευή της μαρίνας. Οι κανονισμοί της ΕΕ περί βιοποικιλότητας αγνοούνται και ζητείται 
από την επιτροπή να διερευνήσει την εν λόγω παραβίαση περαιτέρω.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η επέκταση του λιμένα του Campomanes ενδέχεται να 
καταστρέψει ανεπανόρθωτα σημαντικό μέρος των θαλάσσιων λειμώνων ποσειδωνίας που 
υπάρχουν στην περιοχή. Οι τοπικές αρχές είχαν συμφωνήσει να μεταφυτεύσουν τα υδρόβια 
αυτά φυτά προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της επέκτασης του λιμένα. Ο
αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι τοπικές αρχές δεν έχουν τηρήσει αυτή τη δέσμευση, η οποία
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αποτελεί και νομική τους υποχρέωση.

Οι θαλάσσιοι λειμώνες ποσειδωνίας (Posidonion oceanicae: ένα είδος θαλάσσιας βλάστησης 
που ενδημεί στη Μεσόγειο) αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας ο οποίος περιλαμβάνεται 
στο Παράρτημα I της οδηγίας 92/43/EΟΚ1 για τους οικοτόπους, και απαντώνται στον τόπο 
κοινοτικής σημασίας ES5213021 "Serra Gelada i Litoral de la Marina Bai". Η εν λόγω 
τοποθεσία έχει προταθεί από τις ισπανικές αρχές ως τόπος κοινοτικής σημασίας σύμφωνα με
την οδηγία 92/43/EΟΚ για τους οικοτόπους. Ο λιμένας για τον οποίον γίνεται λόγος στην 
αναφορά γειτνιάζει με τον εν λόγω τόπο με συνέπεια ο τόπος να ενδέχεται να επηρεαστεί από 
το έργο.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους, κάθε σχέδιο, μη
άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να 
επηρεάζει 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 και σύμφωνα με τις διατάξεις της
οδηγίας για τους οικοτόπους, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο
μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου
πρόκειται. Οι διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους
οικοτόπους αποτελούν ένα είδος καθεστώτος παρεκκλίσεων, παραθέτοντας τις συνθήκες υπό 
τις οποίες μπορούν ή δεν μπορούν να εγκρίνονται τα σχέδια με αρνητικές επιπτώσεις.

Αφετέρου, πρέπει να σημειωθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση ενδέχεται να μπορεί να 
εφαρμοστεί και η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ). 
Πράγματι, η οδηγία ΕΠΕ 85/337/EΟΚ2 (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/EΚ3 και 
την οδηγία 2003/35/ΕΚ4) προβλέπει τη διενέργεια ΕΠΕ για ορισμένα σχέδια δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων. Η οδηγία ΕΠΕ κάνει διάκριση μεταξύ των αποκαλούμενων σχεδίων του
Παραρτήματος I, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται πάντα σε διαδικασία εκτίμησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και των σχεδίων του Παραρτήματος II, για τα οποία τα κράτη
μέλη αποφαίνονται κατά περίπτωση, κατόπιν εξέτασης ή βάσει κατώτατων ορίων ή 
κριτηρίων που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία μεταφοράς, εάν το σχέδιο θα πρέπει να 
υποβληθεί σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι μαρίνες καλύπτονται από το Παράρτημα II και εμπίπτουν 
στην κατηγορία των σχεδίων τουρισμού και αναψυχής, στο σημείο 12 β). Όταν διενεργείται
κατά περίπτωση εξέταση ή έχουν τεθεί κατώτατα όρια ή κριτήρια, λαμβάνονται υπόψη τα
κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο Παράρτημα III. Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής
περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά του σχεδίου, η θέση του και τα χαρακτηριστικά των 
ενδεχόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Η διαδικασία ΕΠΕ διασφαλίζει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σχεδίων
                                               
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, 22.07.1992.
2 Οδηγία 85/337/EEC του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. ΕΕ L 175, 05.07.1985.
3 ΕΕ L 073, 14.03.1997.
4 ΕΕ L 156, 25.06.2003.
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προσδιορίζονται και εκτιμώνται προτού χορηγηθεί η άδεια από την αρμόδια αρχή (γνωστή 
και ως συγκατάθεση ανάπτυξης). Το κοινό και οι περιβαλλοντικές αρχές μπορούν να
εκφέρουν τη γνώμη τους και όλα τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη. Το κοινό πρέπει στη συνέχεια να ενημερώνεται σχετικά με το 
περιεχόμενο της συγκατάθεσης ανάπτυξης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία ΕΠΕ
μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα μέσο για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 της 
οδηγίας για τους οικοτόπους.

Μέσω μιας καταγγελίας σχετικά με τη διατήρηση των λειμώνων ποσειδωνίας ως τύπου 
φυσικού οικοτόπου, η Επιτροπή έχει λάβει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των
λειμώνων ποσειδωνίας και των σχεδίων που τους απειλούν στη λεκάνη της Μεσογείου. Η
μεταφύτευση της ποσειδωνίας προτάθηκε ως μέτρο αντισταθμιστικού χαρακτήρα για το 
σχέδιο επέκτασης της μαρίνας Luis Campomanes στη δήλωση εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Το μέτρο αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο μεγάλης αντιπαράθεσης εξαιτίας του
χαμηλού ποσοστού επιβίωσης των δειγμάτων που έχουν μεταφυτευθεί. Περιβαλλοντικές
οργανώσεις έχουν συγκεντρώσει επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν την
αναποτελεσματικότητα του εν λόγω μέτρου και έχουν ζητήσει την διακοπή των έργων
επέκτασης της μαρίνας (η επέκταση σταμάτησε προληπτικά τον Νοέμβριο του 2006 μαζί με 
τις δραστηριότητες μεταφύτευσης). Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η χορήγηση
άδειας για την επέκταση της μαρίνας Campomanes στην Altea έχει αποτελέσει αντικείμενο 
νομικής διαδικασίας στο Ανώτατο Δικαστήριο της περιφέρειας της Valencia. Η απόφαση του
δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2010, ακύρωσε το ψήφισμα που
επέτρεπε την επέκταση του λιμένα Luis Campomanes στην Altea. Καθώς το σχέδιο δεν
διαθέτει πλέον άδεια κατασκευής, τα μέτρα αντισταθμιστικού χαρακτήρα δεν είναι 
εκτελεστέα.

Δεδομένου ότι οι εθνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές είναι κατεξοχήν αρμόδιες για να 
διασφαλίζουν την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στην Ισπανία και δεδομένου ότι οι αρχές 
αυτές έχουν πλέον αποφανθεί όσον αφορά το σχέδιο επέκτασης της μαρίνας Luis
Campomanes, η Επιτροπή δεν προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες σχετικά με το εν 
λόγω έργο εκτός εάν προκύψουν νέα στοιχεία.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την κατάσταση όσον αφορά την επαρκή 
διατήρηση των λειμώνων ποσειδωνίας ως τύπου φυσικού οικοτόπου.


