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 Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: -Αναφορά 0451/2009, του Antonio Tortosa, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τα έργα που θα πραγματοποιήσουν ο δήμος της Μαδρίτης και η 
αρχιεπισκοπή γύρω από τον ναό του San Francisco el Grande στη Μαδρίτη, 
Ισπανία 

- Αναφορά 0725/2009, της Teresa Sànchez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ομάδας δράσης «Cornisa Vistillas», η οποία συνοδεύεται από 22 844 
υπογραφές, σχετικά με ένα νέο σχέδιο αστικής ανάπτυξης της ακτής του 
ποταμού Manzanares

1. Περίληψη των αναφορών

Αναφορά 0451/2009:
Ο δήμος της Μαδρίτης και η αρχιεπισκοπή έχουν προβλέψει την εκτέλεση νέων έργων 
πολεοδομίας και αναδιάταξης του χώρου στη ζώνη του San Francisco el Grande. Το σχέδιο 
προβλέπει την κατασκευή νέας έδρας για την αρχιεπισκοπή και μιας νέας βιβλιοθήκης. Με 
την αναδιάταξη της περιοχής θα κατασκευαστούν δυο δρόμοι των οποίων η κατασκευή θα 
επηρεάσει το πάρκο της Cornisa. Ο αναφέρων διαμαρτύρεται πως αυτό το πολεοδομικό έργο 
θα βλάψει τις υφιστάμενες πράσινες ζώνες καθώς και την ιστορική κληρονομιά.

Αναφορά 0725/2009:
Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για το σχέδιο των δημοτικών αρχών της Μαδρίτης και του 
αρχιεπισκόπου (προσωρινό έργο ανάπλασης της ακτής του ποταμού Manzanares), το οποίο 
εγκρίθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2009 και περιλαμβάνει την πλήρη ανάπλαση του «Parque de 
la Cornisa», της «Ronda de Segovia», των κήπων της σχολής και της παρακείμενης έκτασης 
του ναού της Βασιλικής του Αγίου Φραγκίσκου. Η εν λόγω συμφωνία με την αρχιεπισκοπή 
της Μαδρίτης προβλέπει την ανέγερση νέων κτιρίων σε μια έκταση 25.000 τ.μ. Τα πάρκα και 
οι κήποι θα χάσουν την προστασία που προβλέπεται βάσει του γενικού πολεοδομικού 
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σχεδίου της Μαδρίτης. Ως αποτέλεσμα αυτού του σχεδίου αστικής ανάπτυξης, το κέντρο της 
πόλης της Μαδρίτης θα χάσει πολλούς χώρους πρασίνου ενώ θα πληγεί και το ιστορικό 
κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα οι αρχαιολογικοί χώροι και οι καταχωρημένες τοποθεσίες 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0451/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουλίου 2009.
Η αναφορά 0725/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Σεπτεμβρίου 2009.

Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τις πληροφορίες που παρείχαν οι αναφέροντες υπό το 
πρίσμα του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Πρέπει να επισημανθεί ότι υποβλήθηκε επίσης στην Επιτροπή γραπτή ερώτηση (E-1763/09) 
από τον κ. Carlos Carnero Gonzαlez για το ίδιο θέμα. Στη συγκεκριμένη γραπτή ερώτηση, ο 
αξιότιμος βουλευτής εκφράζει ανησυχίες σχετικά με το «μερικό σχέδιο ανάπλασης της ακτής 
του ποταμού Manzanares» στον δήμο της Μαδρίτης. Ο βουλευτής υπογραμμίζει τις 
αρνητικές επιπτώσεις του συγκεκριμένου έργου στο περιβάλλον και την κληρονομιά της 
Μαδρίτης. Επισημαίνει περαιτέρω ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας λόγω της μη διενέργειας εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου πριν από την έγκρισή του από το δημοτικό συμβούλιο 
της Μαδρίτης.

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εν λόγω πολεοδομικού 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/ΕΟΚ2 για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ3 και την οδηγία 2003/35/ΕΚ4

(γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ).

Προκειμένου να έχει στη διάθεσή της όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και να διερευνήσει 
τα ζητήματα που εγείρονται στην προαναφερθείσα γραπτή ερώτηση, η Επιτροπή ζήτησε 
πληροφορίες από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές αναφορικά με τη συμμόρφωση προς τις 
σχετικές απαιτήσεις της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με οποιεσδήποτε νέες 

                                               
1  ΕΕ L 197 της 21.7.2001.
2  ΕΕ L 175 της 5.7.1985.
3  ΕΕ L 073 της 14.3.1997.
4  ΕΕ L 156 της 25.6.2003.
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εξελίξεις σε αυτήν την υπόθεση.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Σε συνέχεια της κοινοβουλευτικής ερώτησης E-1763/09 και των αναφορών 451/2009 και 
725/2009, η Επιτροπή απευθύνθηκε στις ισπανικές αρχές ζητώντας τις παρατηρήσεις τους 
σχετικά με τα γεγονότα που καταγγέλθηκαν από τον αξιότιμο βουλευτή και τους 
αναφέροντες, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία στην προκείμενη περίπτωση.

Απαντώντας στο αίτημα της Επιτροπής, οι ισπανικές αρχές απέστειλαν δύο εκθέσεις που 
καταρτίστηκαν από την αυτόνομη κοινότητα της Μαδρίτης και τον δήμο Μαδρίτης, 
συνοδευόμενες από πολλά παραρτήματα σχετικά με τις διάφορες διοικητικές, δικαστικές και 
τεχνικές διαδικασίες που σχετίζονται με την υπόθεση.

Συνοπτικά, οι ισπανικές αρχές εξηγούν τα κύρια χαρακτηριστικά του πολεοδομικού σχεδίου 
με τίτλο «Plan Parcial de Reforma Interior de la Cornisa del Río Manzanares», το οποίο 
συνεπάγεται μερική τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου (PGOU) της πόλης της 
Μαδρίτης, σε συνέχεια της σύμβασης που υπεγράφη στις 2 Δεκεμβρίου 2005 μεταξύ του 
δήμου της Μαδρίτης και της Αρχιεπισκοπής της Καθολικής Εκκλησίας της Μαδρίτης.

Το εν λόγω μερικό σχέδιο εγκρίθηκε από τον δήμο της Μαδρίτης στις 27 Φεβρουαρίου 2009.  
Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της αυτόνομης κοινότητας της 
Μαδρίτης (BOCM), αριθ. 89 της 16ης Απριλίου 2009.  Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, δεν 
σημειώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου από τις γύρω περιοχές κατά τη φάση της 
δημόσιας διαβούλευσης.  Η σχολαστική τροποποίηση του PGOU της Μαδρίτης εγκρίθηκε με 
απόφαση της περιφερειακής κυβέρνησης της 4ης Οκτωβρίου 2007, η οποία δημοσιεύθηκε 
στην BOCM αριθ. 254 της 25ης Οκτωβρίου 2007.  Το εν λόγω σχέδιο θα επιτρέψει την 
κατασκευή νέων κτιρίων και πολιτιστικών εγκαταστάσεων για την Καθολική Εκκλησία.  Οι 
ισπανικές αρχές εξηγούν ότι δεν θα μειωθεί η επιφάνεια των πράσινων ζωνών, τουναντίον, θα 
αυξηθεί σημαντικά, όπως και οι δημόσιες εγκαταστάσεις.  Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, 
έχουν ληφθεί επίσης υπόψη και άλλα ζητήματα όπως οι επιπτώσεις στο τοπίο και η 
ηχορρύπανση.

Οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν επίσης ότι συμμετείχαν εξαρχής οι αρμόδιες πολιτιστικές 
αρχές, σύμφωνα με τον νόμο 10/1998 περί της ιστορικής κληρονομιάς της αυτόνομης 
κοινότητας της Μαδρίτης.  Μάλιστα, η εν λόγω περιοχή τελεί υπό καθεστώς ειδικής 
προστασίας ως «χώρος πολιτιστικού ενδιαφέροντος» (Bien de Interés Cultural).  
Συνεκτιμήθηκε, κατά συνέπεια, η πολιτιστική, αρχαιολογική και ιστορική κληρονομιά της 
πόλης της Μαδρίτης.

Από την άποψη της περιβαλλοντικής πρόληψης, οι ισπανικές αρχές εξηγούν ότι το εν λόγω 
πολεοδομικό σχέδιο υποβλήθηκε σε διαδικασία περιβαλλοντικής ανάλυσης, σύμφωνα με τον 
περιφερειακό νόμο 2/2002, σε διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης της αυτόνομης 
κοινότητας της Μαδρίτης.  Διεξήχθη επίσης μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  Η 
περιφερειακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος εξέδωσε σχετική έκθεση στις 22 Μαΐου 2006.  Οι 
περιφερειακές αρχές εξηγούν λεπτομερώς τα στάδια της εν λόγω διαδικασίας και τις 
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ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν.  Το μερικό σχέδιο περιλαμβάνει περιβαλλοντική έκθεση 
(σελίδες 178-376) στην οποία ο δήμος, υπό την ιδιότητα του κυρίου του έργου, αιτιολογεί την 
έγκριση των μέτρων και την τήρηση των καθορισμένων περιβαλλοντικών προϋποθέσεων από 
την περιφερειακή περιβαλλοντική αρχή.

Από την άλλη πλευρά, οι ισπανικές αρχές επισημαίνουν ότι πραγματοποιήθηκε διοικητική 
προσφυγή (αριθ. 1229/2007) ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου της Μαδρίτης, εξ ονόματος 
της ομάδας δράσης «Cornisa Vistillas» (οι αναφέροντες), κατά της συμφωνίας της 
περιφερειακής κυβέρνησης του Οκτωβρίου του 2007 για την έγκριση της μερικής 
τροποποίησης του PGOU.  Η εν λόγω δικαστική διαδικασία είναι εν εξελίξει.

Η Επιτροπή εξέτασε όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στον εν λόγω φάκελο, υπό το 
πρίσμα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εν κατακλείδι, η ανάλυση του φακέλου δεν επέτρεψε να στοιχειοθετηθεί παραβίαση της 
ισχύουσας κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη συγκεκριμένη περίπτωση.  Εν πάση 
περιπτώσει, πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί αντικείμενο 
διοικητικής προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου ισπανικού δικαστηρίου, το οποίο θα κληθεί να 
αποφανθεί επί της νομιμότητας του εν λόγω σχεδίου υπό το πρίσμα του εθνικού δικαίου.  
Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος η Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην παρέμβασή της στη 
συγκεκριμένη υπόθεση.


