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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1519/2008, του Matías Cuadrado González, ισπανικής ιθαγένειας,
σχετικά με την κατασκευή οικιστικού συγκροτήματος στον δήμο Horche, 
Guadalajara (Ισπανία) κοντά σε εγκαταστάσεις πτηνοτροφείου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι εκτάσεις γης στον δήμο Horche (Guadalajara) αναπτύσσονται 
οικιστικά κοντά σε εγκαταστάσεις πτηνοτροφείου. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το δημοτικό 
συμβούλιο θα έπρεπε να είχε διενεργήσει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να 
αξιολογήσει αν η ανέγερση οικιστικού συγκροτήματος είναι συμβατή με τις εγκαταστάσεις 
του πτηνοτροφείου, οι εκπομπές των οποίων θα μπορούσαν να έχουν βλαβερές επιπτώσεις 
στην υγεία (παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την οδηγία 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 
27ης Σεπτεμβρίου 1996 για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του 
περιβάλλοντος και την οδηγία 96/61/ΕΚ της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Η αναφορά

Ο αναφέρων εκφράζει, εξ ονόματος της εταιρείας «Explotaciones Avícolas Alcarria, S.L.», 
την αντίθεσή του για σχέδιο οικιστικής ανάπτυξης πλησίον των εγκαταστάσεων του 
πτηνοτροφείου του, στον δήμο Horche της επαρχίας Guadalajara, στην αυτόνομη κοινότητα 
Castilla-La Mancha της Ισπανίας.
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Σύμφωνα με τον αναφέροντα, δεν έχει διενεργηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ώστε να αξιολογηθεί εάν η ανέγερση του οικιστικού συγκροτήματος είναι συμβατή με τις 
εγκαταστάσεις του πτηνοτροφείου.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή εξέτασε τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων υπό το πρίσμα της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ που θα μπορούσε να ισχύει στη συγκεκριμένη 
περίπτωση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, στην παρούσα υπόθεση, θα μπορούσε να είναι εφαρμοστέα η 
οδηγία 85/337/ΕΟΚ1, όπως τροποποιήθηκε (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ). Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει διατάξεις περί της 
διενέργειας ΕΠΕ για ορισμένα σχέδια δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Η οδηγία ΕΠΕ κάνει 
διάκριση μεταξύ των αποκαλούμενων έργων του Παραρτήματος I, τα οποία πρέπει πάντοτε 
να υποβάλλονται σε διαδικασία ΕΠΕ, και των έργων του Παραρτήματος II, για τα οποία τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν ή μέσω κατά περίπτωση εξέτασης ή/και βάσει κατώτατων ορίων ή 
κριτηρίων που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία μεταφοράς, εάν πρέπει να υποβληθούν 
σε ΕΠΕ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα «έργα αστικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της 
κατασκευής εμπορικών κέντρων και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων» περιλαμβάνονται στο 
σημείο 10, στοιχείο β) του Παραρτήματος II της οδηγίας ΕΠΕ. 

Από την άλλη πλευρά, για το έργο αστικής ανάπτυξης του δήμου, μπορούν να είναι επίσης 
εφαρμοστέες οι διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ2 σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (γνωστή ως οδηγία για 
τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση ή οδηγία ΣΠΕ).

Οι δύο οδηγίες ΣΠΕ και ΕΠΕ επιδιώκουν παρόμοιους στόχους στο πλαίσιο της προώθησης 
της βιώσιμης ανάπτυξης, της συμμετοχής του κοινού και της ένταξης του περιβάλλοντος στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Συμπεράσματα

Προκειμένου να καταστούν πλήρως κατανοητές οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, η Επιτροπή 
ζήτησε από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις 
σχετικές απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 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 17 Φεβρουαρίου 2012.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40· ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5· ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17· ΕΕ L 140 της 
5.6.2009, σ. 114.
2 ΕΕ L 197 της 21.7.2001.
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Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ανακοίνωσης, η Επιτροπή είχε την ευκαιρία να 
ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη νομοθεσία στον 
τομέα του περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα μπορούσε να εφαρμόζεται 
στην εν λόγω περίπτωση. Πρόκειται, κυρίως, για την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 (εκτίμηση
επιπτώσεων στο περιβάλλον) και την οδηγία 2001/42/ΕΚ2 (στρατηγική εκτίμηση από 
περιβαλλοντικής απόψεως).

Σε συνέχεια της εν λόγω αναφοράς, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απευθύνθηκαν στις ισπανικές 
αρχές με σκοπό να λάβουν τις παρατηρήσεις τους για τα γεγονότα που καταγγέλλονται εκ 
μέρους του αναφέροντα καθώς και για την εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα του 
περιβάλλοντος της Ένωσης στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Οι ισπανικές αρχές απέστειλαν λεπτομερείς εκθέσεις από την αυτόνομη κοινότητα της 
Castilla-La Mancha, κυρίως αυτή της γενικής διεύθυνσης αξιολόγησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της περιφερειακής υπηρεσίας γεωργίας και περιβάλλοντος, καθώς και αυτή της 
περιφερειακής υπηρεσίας χωροταξίας και οικισμού. Οι ισπανικές αρχές απέστειλαν επίσης
την έκθεση που εκπονήθηκε από τον Δήμο Horche για το εν λόγω θέμα.

Εν περιλήψει, οι ισπανικές αρχές εξηγούν τα βασικά χαρακτηριστικά του εν λόγω έργου
αστικής ανάπτυξης, το ιστορικό του και τις διοικητικές και περιβαλλοντικές ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα. Εξηγούν επίσης τα μέτρα τα οποία υιοθετήθηκαν για να
εξασφαλισθεί η σωστή εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης.

Οι περιφερειακές αρχές αναφέρουν ότι, με ημερομηνία 24 Αυγούστου 2005, η επαρχιακή 
αντιπροσωπεία της Guadalajara της περιφερειακής υπηρεσίας περιβάλλοντος παρέλαβε το 
αίτημα για να αρχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης περιβαλλοντικής επίπτωσης του εν λόγω 
έργου με όνομα «Proyecto de Urbanización del Sector 18 de Horche (Guadalajara)». Ο
φάκελος έχει αριθμό πρωτοκόλλου GU-178/05.

Το έργο αποτελείται από την αστική ανάπτυξη 28,6 εκταρίων του τομέα 18, ο οποίος έχει
ταξινομηθεί ως επιδεχόμενος αστική ανάπτυξη για κατασκευή κατοικιών, στο δημοτικό 
πρόγραμμα χωροταξίας του Horche, κυρίως δε για την κατασκευή 896 κατοικιών.

Οι περιφερειακές αρχές εξηγούν ότι εφάρμοσαν τον περιφερειακό νόμο 5/1999 για την 
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης της Castilla-La Mancha, ακολουθώντας την 
προβλεπόμενη στο Διάταγμα 178/2002 διαδικασία που εγκρίνει τον κανονισμό του εν λόγω 
νόμου. Πρόκειται για την περιφερειακή νομοθεσία μεταφοράς της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ η 
οποία ίσχυε εκείνο το χρονικό διάστημα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι, για αυτού του τύπου τα
έργα, μια ανά περίπτωση ανάλυση προβλέπεται με σκοπό να αποφασισθεί εάν το εν λόγω 
έργο θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ή όχι επίσημης διαδικασίας αξιολόγησης των 
                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων

ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, που τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 
97/11/ΕΚ, 2003/35/ΕΚ και 2009/31/ΕΚ. ΕΕ L 175, 05.07.1985· ΕΕ L 73, 14.03.1997· ΕΕ L 156, 25.06.2003·
ΕΕ L 140, 05.06.2009.

2 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, 
21.07.2001.
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Με απόφαση της 3ης Οκτωβρίου 2005, η επαρχιακή αντιπροσωπεία της Guadalajara της 
περιφερειακής υπηρεσίας περιβάλλοντος αποφάσισε ότι μια επίσημη διαδικασία αξιολόγησης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν ήταν αναγκαία για το εν λόγω έργο. Αυτή η
αιτιολογημένη απόφαση δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Castilla-La Mancha υπ. 
αριθ. 209, στις 29 Οκτωβρίου 2005 (σελίδες 18.633-18.634).

Όπως λοιπόν προκύπτει από τον εν λόγω φάκελο, οι αρμόδιες αρχές εφήρμοσαν τον
μηχανισμό screening, που προβλέπεται στην οδηγία 85/337/ΕΟΚ, για τα έργα που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

Επιπλέον, οι περιφερειακές αρχές εξηγούν ότι το δημοτικό σχέδιο χωροταξίας (POM) του
Horche, που προέβλεπε ήδη την αστική ανάπτυξη της εν λόγω ζώνης, είχε υποβληθεί σε 
διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης που προβλεπόταν για τα έργα και 
προγράμματα στην προαναφερθείσα περιφερειακή νομοθεσία. Πρόκειται για αξιολόγηση που 
προκύπτει από την οδηγία 2001/42/ΕΚ, η οποία, παρά το γεγονός ότι από νομικής απόψεως 
δεν εφαρμόζεται στην POM διότι έχει αρχίσει πριν από την 21η Ιουλίου 2004, ημερομηνία 
από την οποία αυτού του τύπου η αξιολόγηση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 13 
της εν λόγω οδηγίας. Η εν λόγω διαδικασία περατώθηκε με την απόφαση της 17ης 
Νοεμβρίου 2003 της περιφερειακής περιβαλλοντικής αρχής. Η οριστική έγκριση της POM
του Horche από την επαρχιακή επιτροπή χωροταξίας της Guadalajara δημοσιεύθηκε στην 
επίσημη εφημερίδα της Castilla-La Mancha στις 16 Νοεμβρίου 2004 και στις 29 Δεκεμβρίου 
2004.

Οι ισπανικές αρχές παρείχαν αντίτυπο των προαναφερθεισών αποφάσεων καθώς και 
αντίγραφο της δημοσίευσής τους στην επίσημη εφημερίδα (DOCM).

Οι δημοτικές αρχές αναφέρουν ότι, σε συνέχεια της πρόβλεψης της POM του Horche και  
των προαναφερθεισών διοικητικών ενεργειών, το έργο αστικής ανάπτυξης (PAU) του τομέα 
18 εγκρίθηκε, οριστικά, κατά τη συνεδρίαση του Δημαρχείου του Horche στις 20 Απριλίου
2006. Οι δημοτικές αρχές προσθέτουν ότι, κατά τη διάρκεια των εν λόγω διαδικασιών, 
κανένα αντεπιχείρημα δεν ελήφθη εκ μέρους του ιδιοκτήτη του εν λόγω πτηνοτροφείου, 
δηλαδή του υποβάλλοντος την παρούσα αναφορά. 

Οι ισπανικές αρχές επισημαίνουν ότι το εν λόγω έργο αστικής ανάπτυξης, έχοντας λάβει όλες 
τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, ευρίσκεται σήμερα υπό κατασκευή. 

Συμπεράσματα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τα επιχειρήματα και τις πληροφορίες που
διαβιβάστηκαν εκ μέρους του αναφέροντος σε σχέση με το εν λόγω έργο, υπό το φως της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ που εφαρμόζεται σχετικά και λαμβάνει υπόψη την 
απάντηση των ισπανικών αρχών.

Από την εξέταση του φακέλου προκύπτει ότι οι αρμόδιες ισπανικές αρχές έλαβαν τα 
απαραίτητα μέτρα για να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οδηγίες
85/337/ΕΟΚ και 2001/42/ΕΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση.
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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.


