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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

Le 26.10.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0672/2009, της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών και 
Ιστορικών Επιστημών του Τολέδο, σχετικά με τους κινδύνους που 
συνεπάγεται η έγκριση του πολεοδομικού σχεδίου του Τολέδο για τη 
διατήρηση του πολιτιστικού του τοπίου

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες, εξ ονόματος της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Τολέδο, ζητούν 
την αναστολή του πολεοδομικού σχεδίου του δήμου του Τολέδο, διότι αποτελεί πλήγμα εις 
βάρος του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Κατά τους αναφέροντες, η Ισπανία κύρωσε την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο του Συμβουλίου της Ευρώπης τον Νοέμβριο του 2007 
(BOE 31.02.2008) και, συνεπώς, έχει δεσμευθεί να προστατεύει, να διαχειρίζεται και να 
οργανώνει το τοπίο στο Τολέδο, πόλη που έχει κηρυχθεί κληρονομιά της ανθρωπότητας από 
την UNESCO.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Ιουνίου 2010.

Οι αναφέροντες εκφράζουν την αντίθεσή τους στο νέο σχέδιο αστικής ανάπτυξης (POM) το 
οποίο προετοιμάζεται από τις δημοτικές αρχές της πόλης του Τολέδο, στην αυτόνομη 
κοινότητα της Castilla-La Mancha στην Ισπανία. Επισημαίνουν τις αρνητικές επιπτώσεις 
μερικών από τις αστικές κατασκευές που προβλέπονται στο νέο σχέδιο («Vegas del Tajo»), 
ιδίως σε σχέση με το τοπίο και την πολιτιστική κληρονομιά. Ισχυρίζονται επίσης ότι η 
αμετάκλητη αυτή απώλεια των ιστορικών αξιών του Τολέδο θα έχει σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις και στον τουρισμό, μια οικονομική δραστηριότητα θεμελιώδους σημασίας για την 
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πόλη αυτή. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή εξέτασε τις πληροφορίες που παρείχαν οι αναφέροντες υπό το πρίσμα της 
νομοθεσίας της ΕΕ που θα μπορούσε να ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εν λόγω σχεδίου αστικής 
ανάπτυξης, 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, όπως τροποποιήθηκε, 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).

Οι δύο οδηγίες, η ΣΠΕ και η ΕΠΕ, επιδιώκουν παρόμοιους στόχους, προκειμένου να 
προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμμετοχή του κοινού και να εντάξουν το 
περιβάλλον στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πολιτιστική κληρονομιά και το τοπίο είναι μερικοί από τους 
παράγοντες που οι διαδικασίες ΣΠΕ και ΕΠΕ θα εντοπίσουν, θα περιγράψουν και θα 
αξιολογήσουν με τον κατάλληλο τρόπο προτού εγκριθεί το εν λόγω σχέδιο ή έργο.

Όσον αφορά τις οδηγίες της ΕΕ για τη φύση (οδηγία για τα πτηνά 79/409/ΕΟΚ3 και οδηγία 
για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ4), πρέπει να σημειωθεί ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 
εάν το εν λόγω σχέδιο ή έργο είχε σημαντικές επιπτώσεις σε οποιαδήποτε τοποθεσία του 
Natura 2000.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή έχει ζητήσει πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές σχετικά με τη συμμόρφωση 
προς τις σχετικές προϋποθέσεις βάσει του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ. Συγκεκριμένα, η 
Επιτροπή έχει ζητήσει να μάθει από τις ισπανικές αρχές πώς εφάρμοσαν τις διατάξεις των 
οδηγιών ΣΠΕ και ΕΠΕ.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους 
τομείς της προστασίας, διατήρησης και αναστήλωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι 
οποίοι εμπίπτουν ουσιαστικά στο πεδίο της εθνικής αρμοδιότητας.

                                               
1 ΕΕ L 197 της 21.7.2001.
2 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ (ΕΕ L 175 της 5.7.1985) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ (ΕΕ L 073 της 
14.3.1997), την οδηγία 2003/35/ΕΚ (ΕΕ L 156 της 25.6.2003) και την οδηγία 2009/31/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 
5.0.2009).
3 ΕΕ L 103 της 25.4.1979. Κωδικοποιήθηκε από την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΕΕ L 20 της 26.1.2010).
4 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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Σύμφωνα με το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «η 
δράση της Ένωσης αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
και, αν αυτό είναι αναγκαίο, υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση τους» στον τομέα του 
πολιτισμού. Ως εκ τούτου, η δράση της Ένωσης είναι συμπληρωματική της εθνικής ή 
περιφερειακής δράσης και τα κράτη μέλη παραμένουν αρμόδια για τη διατήρηση και την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ωστόσο, στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε τη δυνατότητα να 
ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσε να εφαρμοσθεί στην 
παρούσα υπόθεση. Πρόκειται κυρίως για την οδηγία 2001/42/ΕΚ1 (στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση), ενώ θα μπορούσε να είναι εξίσου εφαρμοστέα και η οδηγία
85/337/ΕΟΚ2 (εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής απευθύνθηκαν στις ισπανικές αρχές προκειμένου να τους 
ζητήσουν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα περιστατικά που επικαλούνται 
οι αναφέροντες, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προκειμένη περίπτωση.

Ανταποκρινόμενες στο αίτημα των υπηρεσιών της Επιτροπής, οι ισπανικές αρχές απέστειλαν 
εκθέσεις που συνέταξε η αυτόνομη κοινότητα Castilla-La Mancha, και συγκεκριμένα την 
έκθεση της γενικής διεύθυνσης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της περιφερειακής 
υπηρεσίας βιομηχανίας, ενέργειας και περιβάλλοντος. Απέστειλαν επίσης την έκθεση που 
κατάρτισε η περιφερειακή υπηρεσία χωροταξίας και στέγασης. Ακόμα, οι ισπανικές αρχές 
προσκόμισαν διάφορα επίσημα έγγραφα τεκμηρίωσης σχετικά με την έγκριση του σχεδίου 
αστικής ανάπτυξης (POM) και τις περιβαλλοντικές δράσεις που ανέλαβαν εν προκειμένω.

Συνοπτικά, οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά του εν λόγω σχεδίου 
αστικής ανάπτυξης, το οποίο αποσκοπεί στην τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού 
της πόλης του Τολέδο προκειμένου να διευκολυνθεί η σύνδεση των διαφόρων αστικών 
πυρήνων και η οργανωμένη ανάπτυξη των ζωνών πλησίον του ποταμού Τάγου. Το POM 
αντικαθιστά το παλαιό χωροταξικό σχέδιο («Plan General de Ordenación Urbana – PGOU») 
του 1986. Επεξηγούν επίσης τα διάφορα διοικητικά διαβήματα στα οποία προέβησαν εν τω 
μεταξύ, καθώς και τα μέτρα που ενέκριναν για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το περιβαλλοντικό δίκαιο της Ένωσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, πριν από την έγκρισή του, το POM υποβλήθηκε σε διαδικασία 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συγκεκριμένα στη διαδικασία «Evaluación
Ambiental Preliminar», σύμφωνα με τον περιφερειακό νόμο αριθ. 5/1999 της Castilla-La
Mancha σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι περιφερειακές αρχές 
επισημαίνουν ότι πρόκειται για εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατ’ εφαρμογή 
                                               
1 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων. ΕΕ L 197 της 
22.7.2001.
2 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, η οποία τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ, 
2003/35/ΕΚ και 2009/31/ΕΚ. ΕΕ L 175 της 5.7.1985· ΕΕ L 73 της 14.3.1997· ΕΕ L 156 της 25.6.2003· ΕΕ L
140 της 5.6.2009.
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της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, η οποία διενεργείται για την πρόληψη των πιθανών επιπτώσεων των 
σχεδίων και προγραμμάτων στο περιβάλλον. Η εν λόγω προκαταρκτική περιβαλλοντική 
εκτίμηση εγκρίθηκε με απόφαση της γενικής διεύθυνσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
21ης Φεβρουαρίου 2007. Το σχέδιο αστικής ανάπτυξης εγκρίθηκε οριστικά με διάταγμα της 
περιφερειακής υπηρεσίας χωροταξίας και στέγασης της 26ης Μαρτίου 2007.

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης υποβλήθηκε 
τρεις φορές σε δημόσια διαβούλευση κατά τη διάρκεια των ετών 2005 και 2006 και οι 
αρμόδιες αρχές έλαβαν υπόψη τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν σε αυτό το πλαίσιο από 
τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Επιπλέον, ζητήθηκε και συνεκτιμήθηκε η άποψη πολλών 
αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών για την προστασία της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η προκαταρκτική εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του σχεδίου αστικής ανάπτυξης συνοψίζει τα βασικά στοιχεία της εν λόγω 
διαδικασίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων φαίνεται 
επαρκής για τον άρτιο εντοπισμό και την ορθή αξιολόγηση των επιπτώσεων του παρόντος 
σχεδίου στο περιβάλλον, καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης ή 
ελαχιστοποίησης αυτών των επιπτώσεων, δεδομένου ότι έχει καθοριστεί και ενσωματωθεί 
στο POM μια σειρά περιβαλλοντικών όρων που πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή και 
την ανάπτυξή του.

Οι περιφερειακές περιβαλλοντικές αρχές παρείχαν επίσης στοιχεία σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο διαφόρων έργων αστικής 
ανάπτυξης τα οποία αδειοδοτήθηκαν μετά την έγκριση του POM. Τα έργα αυτά έχουν ήδη 
υποβληθεί σε αξιολόγηση βάσει των διατάξεων του νέου περιφερειακού νόμου αριθ. 4/2007 
της Castilla-La Mancha σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε 
συνέχεια διαφόρων διαδικασιών «διαλογής» (screening), ορισμένα έργα υποβλήθηκαν σε 
διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ για κάποια άλλα έργα δεν κρίθηκε 
αναγκαία η διενέργεια της εν λόγω εκτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ για τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ. Σε κάθε περίπτωση, οι 
ισπανικές αρχές διευκρινίζουν ότι η υλοποίηση του POM έχει μόλις ξεκινήσει.

Κατά συνέπεια, από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου προκύπτει ότι οι ισπανικές 
αρχές έχουν λάβει μέτρα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις 
οδηγίες 2001/42/ΕΚ και 85/337/ΕΟΚ στην προκειμένη περίπτωση.

Όσον αφορά τις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με την προστασία της φύσης, ήτοι την οδηγία 
79/409/ΕΟΚ1 (οδηγία για τα πτηνά) και την οδηγία 92/43/ΕΟΚ2 (οδηγία για τους 
οικοτόπους), θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω έργο δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο δίκτυο Natura 2000.

Οι ισπανικές αρχές ενημερώνουν επίσης ότι έχουν ασκηθεί είκοσι διοικητικές προσφυγές 

                                               
1 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.
Κείμενο που κωδικοποιήθηκε από την οδηγία 2009/147/ΕΚ της 30ής Νοεμβρίου 2009, ΕΕ L 20 της 26.1.2010.
2 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 της 22.7.1992.
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κατά του POM. Πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετές από τις εν λόγω προσφυγές εξακολουθούν 
να εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων ισπανικών δικαστηρίων.

Συμπεράσματα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τα επιχειρήματα και τις πληροφορίες που προσκόμισαν 
οι αναφέροντες σε σχέση με το σχέδιο αστικής ανάπτυξης της πόλης του Τολέδου υπό το 
πρίσμα του εφαρμοστέου περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη την 
απάντηση των ισπανικών αρχών.

Εν κατακλείδι, από την ανάλυση των στοιχείων του φακέλου δεν είναι δυνατόν να συναχθεί το 
συμπέρασμα ότι υφίσταται παραβίαση του εφαρμοστέου περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ. Ως 
εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έχει λόγους να παρέμβει περαιτέρω στην παρούσα υπόθεση.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι το εν λόγω σχέδιο αστικής 
ανάπτυξης αποτελεί αντικείμενο διαφόρων διοικητικών προσφυγών ενώπιον των αρμόδιων 
ισπανικών δικαστηρίων, τα οποία θα είναι επίσης σε θέση να αποφανθούν επί της νομιμότητας 
αυτού του σχεδίου στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου και του δικαίου της ΕΕ.


