
CM\890553EL.doc PE448.690v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

27.1.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1096/2009, του M.P., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με ένα 
οικοδομικό έργο στη LLucmajor της Μαγιόρκα στις Βαλεαρίδες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου στην περιοχή Llucmajor 
επηρεάζει δυσμενώς έναν τόπο Natura 2000 και έναν τόπο κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) (ES 
5310049), αφού το εν λόγω οικοδομικό έργο δεν διαθέτει το υποχρεωτικό σύστημα 
αποχέτευσης και μπορεί να πλήξει ανεπανόρθωτα την οικολογική ισορροπία στην περιοχή 
«Cova d'es pas de Vallgornera».

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Ο αναφέρων καταγγέλλει ένα οικοδομικό έργο (που ονομάζεται «Es Pas de Vallgornera», 
στην περιοχή Llucmajor στις Βαλεαρίδες Νήσους της Ισπανίας), το οποίο εκτελείται στον 
τόπο κοινοτικής σημασίας ES 5310049 «Cova des Pas de Vallgornera». 

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το οικοδομικό έργο δεν διαθέτει σύστημα αποχέτευσης 
(μεταξύ άλλων ελαττωμάτων) και, ως εκ τούτου, εγκαθίστανται σηπτικές δεξαμενές όπου οι 
οικίες θα εκκενώνουν τα λύματά τους. Ο αναφέρων εκφράζει τον φόβο ότι αυτές οι σηπτικές 
δεξαμενές ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροές προς το υπέδαφος και έτσι να πληγεί 
ανεπανόρθωτα η οικολογική και γεωλογική ισορροπία του ΤΚΣ. 

Ο αναφέρων καταγγέλλει επίσης και άλλα πολεοδομικά χαρακτηριστικά του οικοδομικού 
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έργου τα οποία δεν πληρούν την περιφερειακή νομοθεσία που αφορά τη χρήση γης και τον 
χωροταξικό σχεδιασμό.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Ο τόπος ES5310049 «Cova des Pas de Vallgornera» έχει προταθεί από τις ισπανικές αρχές ως 
τόπος κοινοτικής σημασίας βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ1 για τους οικοτόπους, λόγω της 
παρουσίας του τύπου φυσικού οικοτόπου «Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική 
εκμετάλλευση» που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας.

Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για το έργο για το οποίο κάνει λόγο ο αναφέρων. Η Επιτροπή 
θεωρεί ότι θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο να υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
το άρθρο 6, παράγραφοι 3 και 4, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους, το οποίο ορίζει 
ότι κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο 
όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά 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. Υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων μιας τέτοιας εκτίμησης και 
βάσει των διατάξεων της οδηγίας για τους οικοτόπους, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν 
για το εν λόγω σχέδιο ή έργο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την 
ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται. 

Τα στοιχεία που παρέχει ο αναφέρων περιγράφουν κυρίως τις διατάξεις εκείνες της 
περιφερειακής νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού που δεν πληρούνται από το οικοδομικό 
έργο. Η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι η ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής 
εναπόκειται στην περιφερειακή κυβέρνηση.

Ο αναφέρων επισημαίνει τον ενδεχόμενο κίνδυνο των σηπτικών δεξαμενών, δεδομένου ότι 
ανεπεξέργαστα λύματα θα μπορούσαν να διαρρεύσουν από αυτές. Ωστόσο, τα στοιχεία που 
παρέχονται από τον αναφέροντα δεν περιλαμβάνουν κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι 
ο ΤΚΣ επηρεάζεται από το εν λόγω θέμα.

Συμπεράσματα

Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν δεν παρέχουν επαρκείς λεπτομέρειες για να καταστεί δυνατό 
να εκτιμηθεί αν υφίσταται παραβίαση της οδηγίας για τους οικοτόπους. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή δεν προτίθεται να αναλάβει περαιτέρω δράση για το συγκεκριμένο ζήτημα αν ο 
αναφέρων δεν προσκομίσει περαιτέρω, λεπτομερέστερες πληροφορίες.

4. Αναθεωρημένη απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012.

Μετά από την υποβολή πρόσθετων πληροφοριών από τον αναφέροντα, η Επιτροπή κάλεσε
τις ισπανικές αρχές να προσφέρουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα θιγόμενα 
ζητήματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προσέφεραν οι ισπανικές αρχές, κατά τη στιγμή
χαρακτηρισμού της τοποθεσίας υπήρχαν ήδη στην επιφάνεια του εδάφους διάφορα κτήρια χωρίς 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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αποχετευτικό δίκτυο. Το τότε γνωστό μέγεθος του συμπλέγματος σπηλαίων ήταν μικρότερο από
το άρτι ανακαλυφθέν. Το 2007 οι περιφερειακές αρχές θέσπισαν σύστημα προς ανίχνευση
πιθανών διαρροών από υπάρχουσες σηπτικές δεξαμενές και βόθρους. Το σύστημα αυτό
ενισχύθηκε το 2010. Μέχρι στιγμής δεν διαπιστώθηκε διαρροή λυμάτων στο εσωτερικό του
σπηλαίου.

Όσον αφορά τις νέες οικίες / το οικοδομικό έργο πάνω από το σπήλαιο, οι ισπανικές αρχές 
απάντησαν ότι τηρούνται οι διατάξεις της περιφερειακής νομοθεσίας (άρθρο 39 του νόμου
5/2005 για την προστασία των φυσικών περιοχών των Βαλεαρίδων Νήσων ή LECO) τις 
οποίες αναφέρει ο αναφέρων. Οι εν λόγω διατάξεις θεσπίζουν ότι πριν από την εκτέλεση 
κάθε σχεδίου ή έργου που ενδέχεται να πλήξει την ακεραιότητα του δικτύου Natura 2000, 
πρέπει να διενεργείται ικανοποιητική εκτίμηση του αντικτύπου του έργου στη σχετική 
τοποθεσία. Η περιφερειακή υπηρεσία περιβάλλοντος εκπονεί έκθεση σχετικά με την
καταλληλότητα του σχεδίου ή έργου και το επιτρέπει μόνον υπό τον όρο ότι δεν βλάπτει 
σημαντικά τους στόχους για την προστασία της σχετικής τοποθεσίας. Προς τήρηση της 
διάταξης αυτής έχει θεσπιστεί διοικητική διαδικασία κατά τρόπον ώστε ο αρμόδιος φορέας 
πριν από την έγκριση κάθε σχεδίου ή έργου να πρέπει να ζητά την έγκριση της περιφερειακής 
υπηρεσίας περιβάλλοντος που ζητά την εξέταση της υπόθεσης από ειδική για θέματα του 
Natura 2000 επιτροπή.

Στις προϋποθέσεις για την απόκτηση οικοδομικής άδειας στο Llucmajor (το δήμο στον οποίο
βρίσκεται η σχετική ΤΚΣ) περιλαμβάνεται η εκπόνηση γεωφυσικής μελέτης του χώρου για 
να προσδιοριστεί η πιθανότητα βλαβών στην ΤΚΣ. Όποτε εγκρίνεται το έργο επιτρέπεται η 
κατασκευή ορισμένων μόνο ειδών υδατοστεγών σηπτικών δεξαμενών. Εάν υπάρχει 
περίπτωση η κατασκευή και/ή οι σηπτικές δεξαμενές αυτής να προκαλέσουν σημαντική 
ζημία στην ΤΚΣ, εκδίδεται αρνητική γνωμοδότηση, όπως έχει ήδη συμβεί για διάφορες 
οικίες.

Επιπλέον, οι δύο διοικήσεις έχουν ενημερωθεί για τις εν εξελίξει διαδικασίες δημιουργίας
αποχετευτικού συστήματος στην περιοχή. Έχουν γίνει τεχνικές μελέτες και επιθεωρήσεις για 
να διαπιστωθεί η σκοπιμότητα και καταλληλότητα ενός τέτοιου συστήματος βάσει των 
ειδικών χαρακτηριστικών της περιοχής και η συμβατότητά τους με την προστασία του 
σπηλαίου.

Οι περιφερειακές αρχές ανέφεραν επίσης ότι κίνησαν την εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης
αυτής της ΤΚΣ.

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τις παρασχεθείσες πληροφορίες, φαίνεται ότι οι αρμόδιες αρχές τήρησαν τις 
διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους. Επομένως, δεν είναι
δυνατή η διαπίστωση παραβίασης της νομοθεσίας της ΕΕ.


