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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

6.5.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Θέμα: Αναφορά 0179/2008, του κ. Alberto Mayor Barajona, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της οργάνωσης «Ecologistas en Acciσn» (Guadalajara), σχετικά 
με τις εικαζόμενες παραβιάσεις της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
στην περίπτωση της έγκρισης ενός έργου αστικής ανάπτυξης στην περιοχή 
Vega del Henares (Castilla-La Mancha)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικρίνει την απόφαση των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Castilla - La 
Mancha να εγκρίνουν ένα έργο αστικής ανάπτυξης (Proyecto de Actuaciσn Urbanistica -
PAU) στην περιοχή Vega del Henares, χωρίς να έχουν διενεργήσει εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο αναφέρων εξηγεί ότι η εν λόγω περιοχή έχει μεγάλη 
ιστορική αξία, καθώς περιλαμβάνει σημαντικά αρχαιολογικά ερείπια και αξίζει να 
προστατευθεί. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το έργο αστικής ανάπτυξης συνεπάγεται 
επαναχαρακτηρισμό της γης και περιττή αστική ανάπτυξη. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διερευνήσει την κατάσταση, καθώς πιστεύει ότι τόσο η εθνική όσο και η 
κοινοτική νομοθεσία περί εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν παραβιαστεί.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Ο αναφέρων αντιτίθεται στην απόφαση των τοπικών και περιφερειακών αρχών να εγκρίνουν 
ένα έργο αστικής ανάπτυξης («Plan de Actuaciσn Urbanνstica» – PAU) στην περιοχή Vega 
de Henares, στον δήμο Guadalajara, επαρχία Guadalajara, στην αυτόνομη κοινότητα Castilla-
La Mancha της Ισπανίας.
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Ο αναφέρων επισημαίνει ότι το εν λόγω έργο αστικής ανάπτυξης με τίτλο «Proyecto de 
urbanizaciσn del sector SNP ampliaciσn del Ruiseρor» εγκρίθηκε από τις ισπανικές αρχές 
χωρίς να έχουν διενεργήσει κατάλληλη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο αναφέρων 
εξηγεί ότι η εν λόγω περιοχή έχει μεγάλη ιστορική αξία, καθώς περιλαμβάνει σημαντικά 
αρχαιολογικά ερείπια και αξίζει να προστατευθεί. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το έργο 
αστικής ανάπτυξης συνεπάγεται επαναχαρακτηρισμό γεωργικής γης για βιομηχανική χρήση 
και περιττή αστική ανάπτυξη. Καταγγέλλει ότι τόσο η εθνική όσο και η κοινοτική νομοθεσία 
περί εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν παραβιαστεί από τις ισπανικές 
αρχές.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων βάσει της 
κοινοτικής νομοθεσίας που θα μπορούσε ενδεχομένως να εφαρμοσθεί στην υπόθεση αυτή.

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ2, την οδηγία 
2003/35/ΕΚ3 και την οδηγία 2009/31/ΕΚ4, (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ) προβλέπει τη διενέργεια ΕΠΕ για ορισμένα 
σχέδια δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Η οδηγία ΕΠΕ κάνει διάκριση μεταξύ των έργων που αποκαλούνται «έργα του 
Παραρτήματος Ι» στο οποίο περιλαμβάνονται έργα που πρέπει να υποβάλλονται πάντα σε 
διαδικασία ΕΠΕ, και των έργων του Παραρτήματος ΙΙ στο οποίο περιλαμβάνονται έργα για 
τα οποία τα κράτη μέλη καθορίζουν είτε μέσω κατά περίπτωση εξέτασης είτε βάσει 
κατώτατων ορίων ή κριτηρίων που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία μεταφοράς, αν πρέπει 
να υποβληθεί σε ΕΠΕ το έργο. Όταν πραγματοποιείται εξέταση κατά περίπτωση ή 
καθορίζονται κατώτατα όρια ή κριτήρια, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής που ορίζονται στο Παράρτημα III της οδηγίας. Αυτά περιλαμβάνουν τα 
χαρακτηριστικά του έργου, την τοποθεσία του και τα χαρακτηριστικά του ενδεχόμενου 
αντικτύπου του.

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

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, μεταξύ των έργων υποδομής, τα «έργα ανάπτυξης βιομηχανικών 
ζωνών» και τα «έργα αστικής ανάπτυξης» περιλαμβάνονται στο σημείο 10, παράγραφοι α) 
και β), του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ.

Η διαδικασία ΕΠΕ διασφαλίζει ότι οι περιβαλλοντικές συνέπειες του έργου προσδιορίζονται 
και αξιολογούνται προτού δοθεί έγκριση (γνωστή ως 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.

                                               
1  EE L 175 της 05.07.1985.
2  EE L 073 της 14.03.1997.
3  EE L 156 της 25.06.2003.
4  EE L 140 της 05.06.2009
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, διενεργήθηκε κάποιου 
είδους εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές πριν 
από τη χορήγηση της άδειας για το εν λόγω έργο. Εντούτοις, ο αναφέρων επικρίνει τη 
διαδικασία, το χρονικό πλαίσιο και το περιεχόμενο αυτής της περιβαλλοντικής εκτίμησης.

Όσον αφορά τις οδηγίες της ΕΕ για τη φύση (οδηγία 2009/147/ΕΚ1 για τα πτηνά και οδηγία 
92/43/ΕΟΚ2για τους οικοτόπους), θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα ίσχυαν αν το εν λόγω έργο 
είχε σημαντικές επιπτώσεις σε οποιαδήποτε τοποθεσία του δικτύου Natura 2000. Σύμφωνα με 
τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, φαίνεται ότι η εν λόγω αστική 
ανάπτυξη δεν επηρεάζει καμία τοποθεσία του δικτύου Natura 2000.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές σχετικά με τη 
συμμόρφωση προς τις σχετικές προϋποθέσεις βάσει του ισχύοντος περιβαλλοντικού δικαίου 
της ΕΕ στην παρούσα υπόθεση. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ζήτησε να μάθει από τις ισπανικές 
αρχές πώς εφάρμοσαν τις διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ.

Η Επιτροπή θα τηρήσει την Επιτροπή Αναφορών ενήμερη σχετικά με κάθε νέα εξέλιξη σε 
αυτήν την υπόθεση.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

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

Στην απάντησή τους στο αίτημα των υπηρεσιών της Επιτροπής, οι ισπανικές αρχές 
απέστειλαν την έκθεση που συνέταξε η αυτόνομη κοινότητα Castilla-La Mancha, ειδικότερα 
την έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της 
Περιφερειακής Υπηρεσίας Βιομηχανίας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος.  Οι τελευταίες 
απέστειλαν επίσης την έκθεση που συνέταξε η Υπηρεσία Πολεοδομίας του δήμου της 
Guadalajara. 

Συνοπτικά, οι ισπανικές αρχές εξηγούν τα κύρια χαρακτηριστικά του εν λόγω πολεοδομικού 
σχεδίου.  Επίσης, επεξηγούν τα διάφορα διοικητικά διαβήματα που πραγματοποιήθηκαν, 
καθώς και τα μέτρα που εγκρίθηκαν για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ.  Στην πραγματικότητα 
πρόκειται για δύο PAU, τα «El Ruiseñor» και «El Ruiseñor 2», του ίδιου κύριου έργου, που 
υπέστησαν μαζί επεξεργασία.  Οι αιτήσεις άδειας υποβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2006.  
Πρέπει να σημειωθεί ότι η αστική αυτή ανάπτυξη είχε ήδη προβλεφθεί στο γενικό 
πολεοδομικό σχέδιο του δήμου Guadalajara, που εγκρίθηκε από την περιφερειακή κυβέρνηση 

                                               
1  EE L 20 της 26.1.2010.
2  EE L 206 της 22.07.1992.
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στις 2 Φεβρουαρίου 2000.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο αυτό υποβλήθηκε σε διαδικασία εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την έγκρισή του, δυνάμει του υπ’ αριθ. 5/1999 
περιφερειακού νόμου εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Castilla-La Mancha, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο υπ’ αριθ. 178/2002 διάταγμα το οποίο 
εγκρίνει τον κανονισμό του εν λόγω νόμου.  Η εν λόγω διαδικασία ολοκληρώθηκε με δύο 
δηλώσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΔΠΕ) που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις της 27ης 
Απριλίου 2007 της Γενικής Διεύθυνσης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Οι εν 
λόγω ΔΠΕ δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα της αυτόνομης κοινότητας της Castilla-
La Mancha (DOCM), αριθ. 96 της 9ης Μαΐου 2007.

Οι ισπανικές αρχές παρείχαν αντίγραφο των εν λόγω ΔΠΕ, οι οποίες συνοψίζουν 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 έργου στο περιβάλλον, καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων 
μέτρων για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση αυτών των επιπτώσεων. Καθορίσθηκε ένα 
σύνολο περιβαλλοντικών προϋποθέσεων καθώς και σχέδιο περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης.

Επιπλέον, ελήφθησαν επίσης υπόψη η μελέτη και ο σεβασμός της πολιτιστικής και 
αρχαιολογικής κληρονομιάς.  Απαιτήθηκε γνωμοδότηση της Περιφερειακής Υπηρεσίας 
Πολιτισμού για την έναρξη των εργασιών.  Επί του ζητήματος αυτού προβλέπεται 
παρακολούθηση.

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

Οι ισπανικές αρχές εξηγούν ότι το εν λόγω έργο αστικής ανάπτυξης βρίσκεται επί του 
παρόντος στο στάδιο της εκτέλεσης. Αναφέρουν επίσης το γεγονός ότι έχουν ασκηθεί πέντε 
διοικητικές προσφυγές κατά του εν λόγω σχεδίου, οι οποίες εκδικάζονται επί του παρόντος 
ενώπιον του αρμόδιου ισπανικού δικαστηρίου («Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 
1 de Guadalajara»).

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τα επιχειρήματα και τις πληροφορίες που προσκόμισε 
ο αναφέρων σε σχέση με το αμφισβητούμενο σχέδιο, υπό το πρίσμα του εφαρμοστέου 
περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη την απάντηση των ισπανικών 
αρχών.

                                               
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 22.07.1992.
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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. Εν πάση 
περιπτώσει, κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι το εν λόγω έργο αστικής ανάπτυξης αποτελεί 
αντικείμενο διαφόρων διοικητικών προσφυγών ενώπιον του αρμόδιου ισπανικού δικαστηρίου, 
το οποίο θα είναι επίσης σε θέση να αποφανθεί επί της νομιμότητας αυτού του σχεδίου στο 
πλαίσιο του εθνικού δικαίου και του δικαίου της ΕΕ.

5. Απάντηση της Επιτροπής (REV II), που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013.

Η Επιτροπή εξέτασε τις παρατηρήσεις του αναφέροντος και διαπιστώνει ότι οι παρασχεθείσες
συμπληρωματικές πληροφορίες δεν μεταβάλλουν το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα της
τελευταίας κοινοποίησης.

Η αρχική αναφορά είχε ως αντικείμενο μια μελέτη πολεοδομικού χαρακτήρα στο Δήμο της 
Guadalajara που απετέλεσε και το αντικείμενο διεξαγωγής έρευνας εκ μέρους της Επιτροπής.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν στη συγκεκριμένη περίπτωση την εφαρμογή των 
οδηγιών 85/337/ΕΟΚ (ΕΠΕ), 79/409/ΕΟΚ (πτηνά) και 92/43/ΕΟΚ (οικότοποι). Η μελέτη 
υποβλήθηκε σε διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εν λόγω περιοχή
αποτελεί τμήμα του δικτύου Natura 2000.

Ωστόσο, ο αναφέρων σημειώνει ότι η αναφορά αναφέρεται επίσης σε ένα έργο οδοποιίας
(CM-1003). Δέον να επισημανθεί ότι το έργο οδοποιίας δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική
αίτηση. Για το λόγο αυτό, το θέμα αυτό δεν εθίγη κατά την παρέμβαση της Επιτροπής στη τη 
συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών τον Νοέμβριο του 2010.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ανέλυσαν τα επιπλέον έγγραφα που υπέβαλε ο αναφέρων υπό το 
πρίσμα των ισχυρισμών του για ενδεχομένως ακατάλληλη χρήση της ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων άρδευσης ή για την κατασκευή
δρόμων.

Πρώτον, όσον αφορά τις ερωτήσεις σχετικά με το έργο οδοποιίας CM-1003, τμήμα Ν-ΙΙ 
HITA, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών ότι το τμήμα αυτό 
του έργου δεν συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
από οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκό Ταμείο.

Κατά δεύτερο λόγο, η κατασκευή του καναλιού del Henares και ο εκσυγχρονισμός του
συστήματος άρδευσης δεν συγχρηματοδοτούνται επίσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εν συνεχεία, σύμφωνα με το άρθρο58 (γ) του κανονισμού 1083/2006/ΕΚ, τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εκπονούνται από τα κράτη
μέλη πρέπει να προβλέπουν διαδικασίες για την εξασφάλιση της ορθότητας και της τακτικής 
καταβολής των δαπανών που δηλώνονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Οι 
δαπάνες που δηλώνονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος πρέπει να είναι 
συνεπείς με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
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Επιπλέον, ο αναφέρων ισχυρίζεται τώρα ότι το πρόγραμμα πολεοδομικής ανάπτυξης που έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα "El Ruiseñor" στο Vega del Henares συνιστά παραβίαση του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με το άρθρο 
7 (σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, περιλαμβανομένου του σεβασμού για το 
σπίτι) και το άρθρο 17 (δικαίωμα στην ιδιοκτησία) του Χάρτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες στη διάθεση των υπηρεσιών της Επιτροπής, η περιβαλλοντική 
νομοθεσία της ΕΕ που εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση παραβιάζεται. Το εν λόγω 
έργο υποβλήθηκε σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την έγκρισή του: 
βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τις ισπανικές αρχές, η εν λόγω διαδικασία
διεξάγεται σωστά, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα των αρχών της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας. Η συμπληρωματική τεκμηρίωση που υπέβαλε ο αναφέρων δεν μεταβάλει 
την αξιολόγηση.

Ωστόσο, οι εικαζόμενες παραβιάσεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων φαίνεται να
αφορούν, γενικότερα τη νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με την αστική ανάπτυξη, τη 
χρήση της γης και τα συναφή δικαιώματα ιδιοκτησίας.

Θα πρέπει σχετικά να σημειωθεί ότι κατ 'αρχάς, σύμφωνα με τις Συνθήκες στις οποίες 
βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση1, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει γενική εξουσία παρέμβασης
στα τα κράτη μέλη σε σχέση με τον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μπορεί να το 
πράξει μόνος εάν προκύψει ζήτημα που άπτεται του δικαίου της Ευρωπαϊκής.

Ειδικότερα, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ισχύει για
κάθε κατάσταση υποτιθέμενης παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το 
άρθρο 51 (1), ο Χάρτης εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το άρθρο 6 (1) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ορίζει ότι "οι διατάξεις του Χάρτη δεν συνεπάγονται καμία επέκταση των αρμοδιοτήτων της 
Ένωσης, όπως ορίζονται στις Συνθήκες".

Όσον αφορά νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με την αστική ανάπτυξη, τη χρήση της 
γης και τα συναφή δικαιώματα ιδιοκτησίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή δεν
διαθέτουν εξουσίες αυτές καθαυτές, για τα θέματα αυτά, οι οποίες εμπίπτουν κατ 'αρχήν στις 
εθνικές αρμοδιότητες. Στις περιπτώσεις αυτές, εναπόκειται στα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών τους, να διασφαλίσουν ότι τα θεμελιώδη
δικαιώματα είναι πράγματι σεβαστά και προστατεύονται σύμφωνα με την εθνική τους 
νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις ισπανικές αρχές, οι δικαστικές διαδικασίες κατά του 
έργου αυτού αστικής ανάπτυξης έχουν κινηθεί ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού 
δικαστηρίου σε εθνικό επίπεδο: εναπόκειται επομένως στην εν λόγω αρχή να εξασφαλίζει ότι 
η έγκριση και εκτέλεση του παρόντος έργου έχει πραγματοποιηθεί σε πνεύμα συμμόρφωσης
με τα διακυβευόμενα θεμελιώδη δικαιώματα.

                                               
1 Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ.


