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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0429/2010, του Robert Houlistonse, βρετανικής ιθαγενείας, εξ 
ονόματος του κόμματος «Partido para Orihuela Costa», η οποία συνοδεύεται 
από 7.000 υπογραφές, σχετικά με την οικιστική ανάπτυξη στην Cala Mosca 
της Orihuela στη Βαλένθια

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ένα σχέδιο που προβλέπει την ανέγερση 1.500 νέων κατοικιών 
στην Cala Mosca, που βρίσκεται στην Orihuela Costa. Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε μια 
προστατευόμενη παράκτια περιοχή, κοντά στο φυσικό πάρκο Sierra de Escalona.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 6 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, ληφθείσα στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Ο αναφέρων, εξ ονόματος του κόμματος «Partido para Orihuela Costa» (C.L.A.R.O.), 
εκφράζει την αντίθεσή του σε ένα νέο πολεοδομικό σχέδιο στην Cala Mosca, στις ακτές του 
δήμου Orihuela, στην επαρχία Alicante της αυτόνομης κοινότητας της Βαλένθια στην 
Ισπανία.

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τις σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις του εν 
λόγω έργου στο περιβάλλον.  Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, το συγκεκριμένο έργο 
προβλέπει την κατασκευή 1.500 νέων κατοικιών και διαμερισμάτων κοντά στην ακτή.  Ο 
αναφέρων υπογραμμίζει ότι το εν λόγω έργο θα οδηγήσει στην καταστροφή του τελευταίου 
προστατευόμενου χώρου στην ακτή της Orihuela.  Τονίζει ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα 
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απαραίτητα έργα υποδομής για την προετοιμασία δρόμων και πεζοδρομίων.  

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον 
αναφέροντα υπό το φώς της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ που ενδέχεται να είναι 
εφαρμόσιμη στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ) προβλέπει διατάξεις για τη διενέργεια 
εκτίμησης ΕΠΕ για ορισμένα δημόσια και ιδιωτικά έργα.  Η οδηγία ΕΠΕ κάνει διάκριση 
μεταξύ των σχεδίων του παραρτήματος Ι, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται πάντα σε 
εκτίμηση ΕΠΕ, και των σχεδίων του παραρτήματος ΙΙ, για τα οποία τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν, εξετάζοντας κατά περίπτωση ή/και βάσει κατώτατων ορίων ή κριτηρίων που 
καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία με την οποία μεταφέρεται η οδηγία, εάν πρέπει να 
υποβληθούν σε ΕΠΕ.  Όταν πραγματοποιείται εξέταση κατά περίπτωση ή όταν έχουν τεθεί 
κατώτατα όρια ή κριτήρια, λαμβάνονται υπόψη τα συναφή κριτήρια επιλογής που ορίζονται 
στο Παράρτημα III της οδηγίας.  Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής περιλαμβάνονται τα 
χαρακτηριστικά του έργου, η θέση του και τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων 
στο περιβάλλον.

Κατά συνέπεια, για τα έργα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I η διαδικασία ΕΠΕ είναι 
υποχρεωτική.  Για τα έργα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν, πριν από τη χορήγηση της άδειας κατασκευής, εάν ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.  Τα αποτελέσματα πρέπει να καταστούν διαθέσιμα 
στο κοινό.

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.  Επιπλέον, το σημείο 12, 
στοιχείο γ) του Παραρτήματος ΙΙ καλύπτει «παραθεριστικούς οικισμούς και ξενοδοχειακά 
συγκροτήματα εκτός αστικών περιοχών και σχετικά έργα υποδομής».

Η διαδικασία ΕΠΕ διασφαλίζει ότι οι περιβαλλοντικές συνέπειες του έργου προσδιορίζονται 
και αξιολογούνται προτού δοθεί άδεια από την αρμόδια αρχή.  Το κοινό μπορεί να εκφράζει 
την άποψή του, και όλες οι διαβουλεύσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.  Το κοινό πρέπει 
επίσης να ενημερώνεται για το περιεχόμενο της άδειας κατασκευής.

Επιπλέον, για το πολεοδομικό σχέδιο του δήμου, μπορεί να έχει επίσης εφαρμογή η οδηγία 
2001/42/ΕΚ 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.
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Όσον αφορά τις οδηγίες για τη φύση (την οδηγία 2009/147/ΕΚ για τα πτηνά και την οδηγία 
92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους), αυτές εφαρμόζονται εφόσον το συγκεκριμένο έργο 
ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε οποιονδήποτε τόπο υπάγεται στο δίκτυο Natura 
2000. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον αναφέροντα, ο τόπος κοινοτικής σημασίας 
(ΤΚΣ) «Cabo de Roig» (ES 5213033) ενδέχεται να επηρεαστεί από το συγκεκριμένο έργο.

Προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της συγκεκριμένης υπόθεσης, η Επιτροπή 
πρόκειται να ζητήσει πληροφορίες από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές σχετικά με τη 
συμμόρφωση προς τις σχετικές απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. 
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα ζητήσει διευκρινίσεις από τις ισπανικές αρχές σχετικά με τον 
τρόπο εφαρμογής των διατάξεων των οδηγιών ΕΠΕ και ΣΠΕ, καθώς και των οδηγιών για τη 
φύση στην παρούσα υπόθεση.

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

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

Σε απάντηση στο αίτημα αυτό, οι ισπανικές αρχές διαβίβασαν στην Επιτροπή τις σχετικές 
εκθέσεις που εκπονήθηκαν από την αυτόνομη κοινότητα της Βαλένθια, καθώς και από τη 
δημοτική αρχή της Orihuela.

Κατόπιν εξέτασης του φακέλου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απέστειλαν εκ νέου επιστολή 
στις ισπανικές αρχές προκειμένου να ζητήσουν πιο ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις 
ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με το εν λόγω πολεοδομικό σχέδιο. Οι 
επιπρόσθετες αυτές πληροφορίες είναι απαραίτητες για να ολοκληρωθεί η ανάλυση της 
παρούσας υπόθεσης.

5. Απάντηση της Επιτροπής ΑΝΑΘ II, που ελήφθη στις 24 Οκτωβρίου 2012.

Αυτή η αναφορά έγινε αντικείμενο πολλών ανταλλαγών πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής 
και των ισπανικών αρχών. Σε απάντηση στο τελευταίο αίτημα της Επιτροπής, οι ισπανικές αρχές 
υπέβαλαν νέες εκθέσεις από την Αυτόνομη Κοινότητα της Βαλένθια και το Δημαρχείο της 
Orihuela για το θέμα αυτό.

Μετά την τελική ανάλυση της υπόθεσης, θα πρέπει να σημειωθούν, σε περίληψη, τα ακόλουθα 
σημεία:

Το εν λόγω έργο αστικοποίησης  Proyecto de Urbanización Unidad de Ejecución 2 Sector D-1 
"Mosca - La Campana", επίσης γνωστό ως Proyecto Alameda del Mar, εγκρίθηκε κατά τη 
σύνοδο ολομέλειας της Δημοτικής Αρχής της Orihuela στις 13 Φεβρουαρίου 2007.

Το σχέδιο εγκρίθηκε χωρίς να έχει προηγουμένως υποβληθεί σε διαδικασία εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το είδος έργων απαριθμούνται 
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στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2011/92/UE1 (εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Στις αρχικές απαντήσεις τους, οι ισπανικές αρχές δικαιολόγησαν το γεγονός αναφέροντας ότι το 
σχέδιο αστικοποίησης πηγάζει από το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (PGOU) της πόλης της 
Orihuela, του οποίου η περίοδος δημόσιας διαβούλευσης (1984) έχει προηγηθεί της έκδοσης της 
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ. Το PGOU Orihuela εγκρίθηκε τελικά το 1990.

Οι περιφερειακές αρχές προσέθεσαν ότι, εν πάση περιπτώσει, ορισμένες περιβαλλοντικές 
συνθήκες είχαν καθοριστεί με απόφαση της 30ης Μαΐου 2006, από τον Περιφερειακό Γενικό 
Διευθυντή μεταφορών, λιμένων και ακτών, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του 
έργου στην παράκτια ζώνη.

Επιπλέον, οι ισπανικές αρχές ανέφεραν ότι οι κοινοτικές οδηγίες για την προστασία της φύσης, 
τα πτηνά2 και τους οικοτόπους3 δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην προκειμένη 
περίπτωση, δεδομένου ότι το σχέδιο αστικοποίησης δεν επηρεάζει οποιαδήποτε περιοχή που 
περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000.

Ο φάκελος καταδεικνύει ότι το έργο της αστικοποίησης ξεκίνησε, αλλά η εκτέλεσή του έχει επί 
του παρόντος ανασταλεί.

Μετά από αίτημα της Επιτροπής, οι περιφερειακές αρχές δεσμεύτηκαν, στην τελευταία 
απάντησή τους, σε μια συγκεκριμένη εξέταση της παρούσας υπόθεσης (screening) για να 
καθορίσουν κατά πόσον το έργο θα πρέπει να υπόκειται σε διαδικασία εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 
2011/92/ΕE.

Στην πραγματικότητα, η άσκηση ελέγχου έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Ζητήθηκε η γνώμη διαφόρων αρχών και διοικήσεων, έτσι ώστε να μπορούν να δώσουν την 
άποψή τους. Μετά τη διαδικασία ελέγχου, οι περιφερειακές περιβαλλοντικές αρχές θα λάβουν
μια απόφαση σχετικά.

Επιπλέον, οι δημοτικές αρχές έχουν δεσμευτεί να μην δώσει νέες δημοτικές άδειες για το έργο 
αυτό, χωρίς την πραγματοποίηση των περιβαλλοντικών διαβημάτων.

Συμπέρασμα

Από τον φάκελο προκύπτει ότι οι αρμόδιες ισπανικές αρχές έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα για 
να συμμορφωθούν προς την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

                                               
1 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, 
ενοποιημένη έκδοση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την των οδηγιών 97/11/ΕΚ, 2003/35/ΕΚ και 
2009/31/ΕΚ, ΕΕ L 26, 28.1.2012
2 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. 
Κείμενο κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ της 30ης Νοεμβρίου 2009, ΕΕ L 20 της 26.1.2010
3 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 22.07.1992


