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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0774/2008, της María Jesus Peréx Agorreta, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του «Departamento de Historia Antigua-UNED» (Τμήμα 
Αρχαίας Ιστορίας του ισπανικού Ανοικτού Πανεπιστημίου-UNED), σχετικά 
με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στη Soria και 
τη Numancia στην περιφέρεια Castilla y León στη βόρεια Ισπανία

Αναφορά 0862/2008, του Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού 
περιβάλλοντος στη Soria και Numancia στην Castilla y León της βόρειας 
Ισπανίας

Αναφορά 1686/2008, του Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος της Soria και Numancia, Castilla y León, Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς 0774/2008

Η αναφέρουσα επισημαίνει την προγραμματιζόμενη κατασκευή μιας «πόλης του 
περιβάλλοντος» στη Soria, έναν χαρακτηρισμό που θεωρεί ακατάλληλο καθώς ο χώρος στον 
οποίο θα κατασκευαστεί, το Soto de Garray, θεωρείται προστατευόμενη περιοχή στην οποία 
απαγορεύεται η οικοδόμηση, δεδομένου ότι βρίσκεται σε τόπο κοινοτικής σημασίας και σε 
ζώνη ειδικής προστασίας των πτηνών, στον πληθυσμό των οποίων περιλαμβάνονται και 
πελαργοί. Το έργο αφορά την κατασκευή περισσότερων από 700 κατοικιών, αρκετών 
ξενοδοχείων και ενός επιχειρηματικού πάρκου (Polígono Industrial Soria II). Η αναφέρουσα 
ισχυρίζεται ακόμη ότι το εν λόγω έργο και οι σχετιζόμενες με αυτό δραστηριότητες θα έχουν 
εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στον γειτονικό χώρο της Numancia, που έχει ιστορική και 
αρχαιολογική αξία. Συνεπώς, η αναφέρουσα καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει 
δράση και να ελέγξει εάν οι νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ στον εν λόγω τομέα έχουν τηρηθεί 
σε σχέση με το προαναφερθέν έργο.
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Περίληψη της αναφοράς 0862/2008

Ο αναφέρων κατέχει μέρος της περιοχής που πρόκειται να απαλλοτριωθεί λόγω της 
κατασκευής μιας «φιλικής προς το περιβάλλον πόλης» στην επαρχία Soria, μια περιγραφή 
που ο ίδιος κρίνει άστοχη δεδομένου ότι η τοποθεσία κατασκευής, το Soto de Garray, έχει 
ταξινομηθεί ως προστατευόμενη περιοχή με απαγόρευση οικοδόμησης, καθώς βρίσκεται σε 
τόπο κοινοτικής σημασίας και σε ζώνη ειδικής προστασίας πτηνών με πληθυσμούς 
πελαργών, μεταξύ άλλων ειδών. Το σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή πάνω από 700 
μονάδων κατοικίας, αρκετών ξενοδοχείων και μιας βιομηχανικής ζώνης (Polígono Industrial 
Soria II). Ο αναφέρων τονίζει επίσης ότι τα εν λόγω σχέδια και οι συνδεόμενες με αυτά 
δραστηριότητες θα έχουν ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στη γειτονική ιστορικής και 
αρχαιολογικής σημασίας περιοχή της Numancia. Ο αναφέρων ζητεί συνεπώς από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει και να ελέγξει εάν το σχέδιο συμμορφώνεται προς τις 
διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα αυτόν.

Περίληψη της αναφοράς 1686/2008

Ο αναφέρων είναι ιδιοκτήτης τμήματος μιας έκτασης (Finca el Cabezo) που πρόκειται να 
απαλλοτριωθεί στο πλαίσιο ενός κατασκευαστικού έργου που περιλαμβάνει περισσότερες 
από 700 κατοικίες, αρκετά ξενοδοχεία και μία βιομηχανική ζώνη (Polígono Industrial Soria 
II). Η απαλλοτρίωση για λόγους «δημοσίου συμφέροντος» έγινε υπέρ μιας ημικρατικής 
επιχείρησης, της GESTURCAL, κατά παράβαση της οδηγίας 2004/18/EΚ για τις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Παρακάμφθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
αυτό το έργο αστικής ανάπτυξης, πράγμα που παραβιάζει την οδηγία 2001/42/EΚ. 
Επιπροσθέτως, η τοποθεσία που επελέγη για το έργο βρίσκεται μέσα σε ζώνη ειδικής 
προστασίας πτηνών που περιλαμβάνει πληθυσμούς σπιζαετού και κιρκινεζιού και ως εκ 
τούτου παραβιάζει την οδηγία 92/43/EΚ για τους οικοτόπους. Ο αναφέρων ισχυρίζεται 
επίσης ότι το έργο ανάπτυξης θα έχει ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στη γειτονική περιοχή της 
Numancia, που έχει ιστορική και αρχαιολογική σημασία (ρωμαϊκά ερείπια από την πολιορκία 
από τον Σκιπίωνα τον Αφρικανό και ρωμανικά ερείπια στο San Juan de Duero). Για τον λόγο 
αυτόν ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει και να εξετάσει εάν το έργο είναι 
συμβατό με τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Οκτωβρίου 2008 (αναφορά 0774/2008), στις 11 
Νοεμβρίου 2008 (αναφορά 0862/2008) και 26 Μαρτίου 2009 (αναφορά 1686/2008). Η 
Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Η αναφορά

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για δύο σχέδια, τη σχεδιαζόμενη κατασκευή μιας 
«περιβαλλοντικής πόλης» στο Soto de Garray (Soria) και το σχέδιο επιχειρηματικού πάρκου 
Soria II (117 Ha) στο Cabezo, στον δήμο της Soria.
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Σύμφωνα με τους αναφέροντες, η «περιβαλλοντική πόλη» στη Soria, Soto de Garray, 
επηρεάζει μια περιοχή υγροτόπου στη συμβολή των ποταμών Duero και Tera όπου αφθονούν 
είδη χλωρίδας παρόχθιων περιοχών, συγκεκριμένα σημύδα, και η οποία αποτελεί περιοχή 
φωλιάσματος για διάφορα είδη, ιδίως πελαργούς. Το σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή 
πέντε γυάλινων κτιρίων, 800 κατοικιών, ξενοδοχείων, επιχειρήσεων κ.λπ., τα οποία, εκτός 
του αρνητικού αντικτύπου στο περιβάλλον, θα έχουν επίσης σοβαρό αισθητικό αντίκτυπο στο 
τοπίο του ιδιαίτερου αρχαιολογικού χώρου στη Numancia.

Όσον αφορά το σχέδιο επιχειρηματικού πάρκου Soria II, οι αναφέροντες εξηγούν ότι 
αποτελεί σημαντική απειλή για το πολιτιστικό τοπίο και ότι δεν έχει εκπονηθεί καμία μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οικονομική έκθεση. Ο τόπος του σχεδίου Soria II βρίσκεται 
μόλις 400 μέτρα από το ρωμαϊκό στρατόπεδο La Rasa, τμήμα της Πολιορκίας του Σκιπίωνα, 
που από κοινού με τη Numancia έχει ανακηρυχθεί πολιτιστικό στοιχείο, και η κατασκευή θα 
έχει αντίκτυπο και σε άλλες τοποθεσίες που έχουν ανακηρυχθεί πολιτιστικά στοιχεία. Το 
επιχειρηματικό πάρκο θα έχει επομένως μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα ζητήματα που εγείρουν οι αναφέροντες, τα οποία αποτελούν 
επίσης το αντικείμενο καταγγελιών που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή έχει ήδη διερευνήσει το σχέδιο της «περιβαλλοντικής πόλης» στο πλαίσιο της 
καταγγελίας 2007/2105, εξετάζοντας ιδίως το ενδεχόμενο παραβίασης των οδηγιών 
92/43/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και 79/409/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου της 
2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
δεν κατόρθωσαν να διαπιστώσουν σημαντικές επιπτώσεις του σχεδίου στο δίκτυο Natura 
2000 και η εξέταση της καταγγελίας περατώθηκε στις 15/06/2008.

Η τοποθεσία του σχεδίου δεν βρίσκεται εντός του δικτύου Natura 2000. Δύο προϋποθέσεις 
είχαν τεθεί πριν από την επιλογή των εναλλακτικών λύσεων τις οποίες μελέτησε ο κύριος του 
έργου: το έργο να μην απέχει περισσότερο από 8 χιλιόμετρα από τη Soria, και β) το σχέδιο να 
μην βρίσκεται εντός οποιασδήποτε προστατευόμενης περιοχής, η μέγιστη απόσταση από τον 
ΤΚΣ «Riberas del Duero y sus afluentes» να μην υπερβαίνει τα 2 χιλιόμετρα και η κλίση να 
μην είναι μεγαλύτερη του 8%.

Το σχέδιο διαιρείται σε τομείς («campus»), με διάσπαρτες κατασκευές και τον ελάχιστο 
δυνατό αντίκτυπο όσον αφορά την πυκνότητα δόμησης. 

Το σχέδιο υποβλήθηκε σε διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία 
ολοκληρώθηκε με δήλωση περιβαλλοντικού αντικτύπου που εγκρίθηκε με την απόφαση της 
10ης Νοεμβρίου 2006 (BOCyL –περιφερειακή επίσημη εφημερίδα– της 17ης Νοεμβρίου 
2006). Σύμφωνα με την αναφερθείσα δήλωση περιβαλλοντικού αντικτύπου, η μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες: έδαφος, νερό, αέρας, κλίμα, τοπίο, χλωρίδα, πανίδα 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
2 ΕΕ L 103 της 25.4.1979.
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(περιλαμβανομένης της προστασίας των ειδών, του δυναμικού των οικοτόπων και των 
πιθανών επιπτώσεων σε προστατευόμενα οικοσυστήματα), υλικά στοιχεία και πολιτιστική 
κληρονομιά (αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά). Επιπλέον, το σημείο 2 της δήλωσης 
περιβαλλοντικού αντικτύπου σχετικά με την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς ορίζει ότι 
«εάν στην πορεία των εκσκαφικών εργασιών προκύψουν τυχαία ευρήματα, δηλαδή 
αποκαλυφθούν αντικείμενα και ερείπια αξίας για την πολιτιστική κληρονομιά της Castilla y 
León, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 60 του νόμου 12/2002, της 
11ης Ιουλίου, σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά της Castilla y León».

Το σχέδιο επιχειρηματικού πάρκου Soria II επί του παρόντος αναλύεται. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές σχετικά με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ 
όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ, ιδίως σχετικά με τις πιθανές 
επιπτώσεις στη Numancia και τα ρωμαϊκά στρατόπεδα. 
Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο της «περιβαλλοντικής πόλης» δεν παραβιάζει την κοινοτική 
περιβαλλοντική νομοθεσία και έχει ζητήσει πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές σχετικά με 
τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του σχεδίου Soria II στη Numancia και στα χαρακτηρισμένα 
πολιτιστικά στοιχεία της.  Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την εξέλιξη του σχεδίου.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Σχέδιο «περιβαλλοντική πόλη»

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει τη θέση που εξέφρασε στην προηγούμενη γραπτή της απάντηση 
όσον αφορά το σχέδιο της «περιβαλλοντικής πόλης».

Σχέδιο αστικής ανάπτυξης Soria II

Η Επιτροπή κίνησε έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος EU PILOT με τον αριθμό 237/08 
μετά τη γραπτή ερώτηση E-6192/08 του κ. Hammerstein Mintz. 

Η Επιτροπή έθεσε αρκετά ερωτήματα στις ισπανικές αρχές όσον αφορά την εφαρμογή εν 
προκειμένω της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων. Η Επιτροπή επίσης ρώτησε αν ήταν δυνατό να 
προκληθούν πιθανές επιπτώσεις σε τόπους του Natura 2000.

Οι ισπανικές αρχές εξήγησαν ότι η τροποποίηση του αστικού σχεδιασμού της Soria δεν 
υπόκειτο στις διατάξεις ΣΠΕ μετά από ρητή και αιτιολογημένη απόφαση που δημοσιεύθηκε 
στην επίσημη εφημερίδα της περιφέρειας (BOCyL αριθº81 της 27.4.2007). Αυτό συμβαίνει 
επειδή, σύμφωνα με τη νομοθεσία μεταφοράς από την Ισπανία του άρθρου 3, παράγραφος 3, 
τα σχέδια και τα προγράμματα που καθορίζουν τη χρήση περιοχών περιορισμένης έκτασης σε 
τοπικό επίπεδο και ελάσσονες τροποποιήσεις σε σχέδια και προγράμματα απαιτούν 
περιβαλλοντική εκτίμηση μόνο σε περίπτωση που τα κράτη μέλη διαπιστώνουν ότι είναι 
πιθανόν να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι λεπτομέρειες και οι λόγοι που 
παρέχονται στην προαναφερθείσα απόφαση επεξηγούν σαφώς γιατί δεν είναι απαραίτητη η 
διενέργεια ΣΠΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι σαφές από το κείμενο της απόφασης ότι 
δεν επλήγησαν τόποι του Natura 2000 από την τροποποίηση του σχεδίου. Επιπλέον, στην 
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απόφαση επεξηγείται επίσης ότι η δημιουργία βιομηχανικής ζώνης που αναφέρεται στην 
τροποποίηση του αστικού σχεδίου θα υποβληθεί σε περιβαλλοντική εκτίμηση.

Στην προαναφερθείσα απόφαση επίσης ορίζεται ότι δεν υπάρχουν καταχωρισμένες 
αρχαιολογικές τοποθεσίες που να πλήττονται από το σχέδιο αστικής ανάπτυξης Soria II.

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, δεν δικαιολογείται ουδεμία δράση από την πλευρά της 
Επιτροπής.

Πτυχές δημόσιων συμβάσεων

Τα θέματα που εντοπίζονται στις παρούσες αναφορές φαίνονται να συνδέονται σε κάποιον 
βαθμό με εκείνα που θίγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει που κίνησε η 
Επιτροπή κατά της Ισπανίας για τη μη συμμόρφωση του νόμου της Βαλένθια περί 
ιδιοκτησίας (πρώην LRAU, τώρα LUV) με τους κανόνες της ΕΕ περί σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων. Η Επιτροπή, στις 27/06/2007, έλαβε την απόφαση να παραπέμψει την παρούσα 
υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο· η υπόθεση αναφέρεται επί του παρόντος ως C-306/08, 
Επιτροπή κατά Ισπανίας1.

Το αντικείμενο της διαδικασίας επί παραβάσει που αναφέρεται ανωτέρω καλύπτει 
διαφορετικές πτυχές του νόμου περί ιδιοκτησίας της Βαλένθια. Τα στοιχεία του νόμου περί 
ιδιοκτησίας της Βαλένθια τα οποία αμφισβήτησε η Επιτροπή προκύπτουν από το γεγονός ότι 
η Επιτροπή θεωρεί ότι τα προγράμματα ολοκληρωμένης δράσης (ΡΑΙ) θα πρέπει να 
ανατίθενται με πλήρη σεβασμό προς τους κανόνες και τις αρχές σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι η διαδικασία επί παραβάσει που αναφέρεται ανωτέρω 
περιορίζεται ως προς το πεδίο της στην παραβίαση των κανόνων σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων της ΕΕ. Δεν αμφισβητεί διατάξεις του νόμου περί ιδιοκτησίας της Βαλένθια που 
αναφέρονται στις αρμοδιότητες απαλλοτρίωσης των τοπικών αρχών, εφόσον πρόκειται για 
θέμα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Κοινότητας, σύμφωνα με το άρθρο 295 της 
Συνθήκης ΕΚ σχετικά με το σύστημα ιδιοκτησίας ακινήτων στο εσωτερικό κράτους μέλους.

Προς το συμφέρον των αναφερόντων, όπως ήδη επισημάνθηκε στην προφορική ερώτηση O-
031/07 και στη γραπτή ερώτηση E-4434/07, δεν μπορεί να αποκλειστεί σε αυτό το στάδιο το 
ενδεχόμενο η υπόθεση της Βαλένθια που αναφέρεται ανωτέρω να δημιουργήσει σε κάποιον 
βαθμό να προηγούμενο για την Επιτροπή και, συνεπώς, να καλύψει το θέμα που θίγεται από 
την αναφορά. Υπό αυτές τις συνθήκες, μόλις το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκδώσει απόφαση 
επί του θέματος, η Επιτροπή θα αναλύσει τις επόμενες ενέργειες που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν προκειμένου για άλλους ισπανικούς περιφερειακούς νόμους περί 
ιδιοκτησίας.  

Συμπεράσματα
Η Επιτροπή θεωρεί ότι ούτε το σχέδιο «περιβαλλοντική πόλη» ούτε το σχέδιο αστικής 
ανάπτυξης Soria II παραβιάζουν την περιβαλλοντική κοινοτική νομοθεσία.

                                               
1 βλ. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ για ενημερώσεις σχετικά με την εξέλιξη της εν λόγω υπόθεσης.
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Όσον αφορά την πιθανή εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων σύναψης δημόσιων συμβάσεων, 
προς το συμφέρον της αναφέρουσας η Επιτροπή υπενθυμίζει τη θέση της στην υπόθεση C-
306/08, Επιτροπή κατά Ισπανίας1.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Η Επιτροπή εξέτασε το πρόσθετο υλικό τεκμηρίωσης που απέστειλε η αναφέρουσα. Ωστόσο, 
εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να εντοπίσει παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
της ΕΕ και εμμένει στα επιχειρήματα που εξηγήθηκαν στην προηγούμενη ανακοίνωσή της.

                                               
1 βλ. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ για ενημερώσεις σχετικά με την εξέλιξη της εν λόγω υπόθεσης.


