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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1706/2009, του Bente Zuschlag Jensen, δανικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από μία υπογραφή, σχετικά με παράνομες πράξεις σε 
σχέση με την κατασκευή ξενοδοχείου στην Estepona κοντά στη Μάλαγα 
της νότιας Ισπανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει το γεγονός ότι οι ισπανικές αρχές επέτρεψαν την κατασκευή 
ξενοδοχείου στην Estepona κοντά στη Μάλαγα της νότιας Ισπανίας. Ο αναφέρων ισχυρίζεται 
ότι το έργο συνεπάγεται πολυάριθμες παραβιάσεις όχι μόνο της ισπανικής νομοθεσίας αλλά 
και των περιβαλλοντικών κανόνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την 
υλοτόμηση προστατευόμενων ειδών δέντρων και της επακόλουθης απώλειας των τόπων 
αναπαραγωγής των πτηνών της περιοχής. Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης ότι δεν υπήρξε 
διαβούλευση με τους κατοίκους της περιοχής σε σχέση με το έργο και ότι δεν τους 
επιτράπηκε η πρόσβαση σε έγγραφα. Επιπλέον, ο δήμαρχος και ο πολεοδόμος, που 
χορήγησαν την άδεια κατασκευής, συνελήφθησαν το 2008 και κατηγορήθηκαν για διαφθορά 
και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Στο μεταξύ αφέθηκαν 
ελεύθεροι με εγγύηση. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
ασχοληθεί με το θέμα και να διερευνήσει κατά πόσον το εν λόγω εκτεταμένο και ρυπογόνο 
κατασκευαστικό έργο, και η σχετιζόμενη με αυτό αδιαφορία για τα δικαιώματα των 
ενδιαφερόμενων πολιτών, είναι συμβατά με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων εκφράζει την αντίθεσή του προς ένα νέο έργο αστικής ανάπτυξης στην παραλία 
του δήμου Estepona στην επαρχία Μάλαγα στην αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας στην 
Ισπανία.

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τις σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις του εν 
λόγω έργου στο περιβάλλον. Εξηγεί ότι το εν λόγω έργο, το οποίο συμφωνήθηκε από ιδιώτη 
επιχειρηματία με τις δημοτικές αρχές, προβλέπει την κατασκευή αρκετών συγκροτημάτων 
διαμερισμάτων και τουριστικών εγκαταστάσεων κοντά στην ακτή. Ο αναφέρων υπογραμμίζει 
ότι το εν λόγω έργο θα προκαλέσει την καταστροφή ενός από τους λίγους παράκτιους χώρους 
που εξακολουθούν να είναι καλοδιατηρημένοι στην Costa del Sol. Για τον λόγο αυτόν, 
χαρακτηρίστηκε πρόσφατα τόπος κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) δυνάμει της οδηγίας για τους 
οικοτόπους1.

Ο αναφέρων καταγγέλλει, εν προκειμένω, την ενδεχόμενη πλημμελή εφαρμογή του 
περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ, ειδικότερα δε σε σχέση με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την προστασία της φύσης και τη συμμετοχή του κοινού.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων υπό το 
πρίσμα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ που θα μπορούσε ενδεχομένως να 
εφαρμοστεί στην υπόθεση αυτή.

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ2 όπως τροποποιήθηκε (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ) προβλέπει διατάξεις για τη διενέργεια ΕΠΕ για 
ορισμένα δημόσια και ιδιωτικά έργα. 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 της οδηγίας, 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.

                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ 
L 206 της 22.7.1992).
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 
5.6.2009).
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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.

Από την άλλη πλευρά, για το έργο αστικής ανάπτυξης του δήμου, μπορούν να είναι επίσης 
εφαρμοστέες οι διατάξεις της οδηγίας 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).

Όσον αφορά τις οδηγίες για τη φύση (την οδηγία 2009/147/ΕΚ2 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) «El Saladillo – Punta de Baños» (ES 6170037) ενδέχεται να επηρεαστεί από το 
συγκεκριμένο έργο.

Προκειμένου να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής ζήτησαν από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές πληροφορίες σχετικά με τη 
συμμόρφωση προς τις συναφείς απαιτήσεις δυνάμει του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ 
στην προκειμένη περίπτωση. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις 
ισπανικές αρχές σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων των οδηγιών ΕΠΕ, ΣΠΕ, 
καθώς και των οδηγιών για τη φύση.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 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 ΕΕ 
στην προκειμένη περίπτωση.

Ανταποκρινόμενες στο αίτημα της Επιτροπής, οι ισπανικές αρχές απέστειλαν τις σχετικές 
εκθέσεις που εκπονήθηκαν από την αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας και το Δημαρχείο 
της Estepona.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή ζήτησε εν συνεχεία συμπληρωματικές πληροφορίες 

                                               
1

Οδηγία 2001/42/ΕΚ (ΕΕ L 197 της 21.7.2001).
2 Οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΕΕ L 20 της 26.01.2010), η οποία κωδικοποιεί την οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103 της 25.04.1979).
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από τις ισπανικές αρχές για να κατανοήσει καλύτερα τη σημερινή κατάσταση του εν λόγω 
τουριστικού έργου, καθώς και τις αναληφθείσες δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος και το είδος 
της προστασίας που παρέχεται στην παράκτια αυτή ζώνη που γειτονεύει με τόπο του Natura 
2000.

Η Επιτροπή εξετάζει τις ως άνω εκθέσεις και θα αποφασίσει σχετικά με τα μέτρα που θα 
πρέπει ενδεχομένως να ληφθούν σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της εξέτασης.

5. Απάντηση της Επιτροπής (REV. II), που ελήφθη στις 31 Μαΐου 2013.

Στο πλαίσιο των προηγούμενων ανακοινώσεων, η Επιτροπή ενημέρωσε την Επιτροπή 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης που 
θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην προκειμένη περίπτωση καθώς και για τα βασικά στοιχεία 
όσον αφορά την εξέταση του παρόντος φακέλου.

Ύστερα από την ως άνω αναφορά, ο φάκελος έγινε αντικείμενο πολλών ανταλλαγών 
πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των αρμοδίων ισπανικών αρχών.

Σε απάντηση στο τελευταίο αίτημα της Επιτροπής, οι ισπανικές αρχές υπέβαλαν νέες εκθέσεις 
που εκπονήθηκαν από την Αυτόνομη Κοινότητα της Ανδαλουσίας και το Δημαρχείο της 
Estepona σχετικά με το εν λόγω θέμα.

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

Η παρούσα αναφορά αφορά το σχέδιο κατασκευής νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε 
αστέρων («Ξενοδοχείο Santa Marta), το οποίο θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες τουριστικές 
εγκαταστάσεις (ξενοδοχείο τριών αστέρων), στον δήμο της Estepona (κατά μήκος της εθνικής 
οδού Α.7, 167 χλμ.) στην επαρχία Μάλαγα, στην Αυτόνομη Κοινότητα της Ανδαλουσίας.

Από τον φάκελο προκύπτει ότι για την κατασκευή του έργου έχουν εκδοθεί όλες οι 
απαιτούμενες άδειες από τον δήμο της Estepona, και ιδίως η πολεοδομική άδεια με ημερομηνία 
23 Νοεμβρίου 2007.  Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια οικοδομήσιμη ζώνη σύμφωνα 
με το πολεοδομικό σχέδιο (PGOU) της πόλης της Estepona που εγκρίθηκε το 1994 και ισχύει 
μέχρι σήμερα. Οι εργασίες κατασκευής του εν λόγω έργου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι η κατασκευή του έργου δεν θα πραγματοποιηθεί σε 
προστατευόμενη ζώνη, όπως αυτή ορίζεται από την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.  Η 
πλησιέστερη ζώνη που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 είναι ο τόπος κοινοτικής σημασίας 
(ΤΚΣ) «Saladillo – Punta de Baños» (κωδικός ES6170037), ο οποίος είναι ένα θαλάσσιο 
περιβάλλον που βρίσκεται στην παράκτια ζώνη σε απόσταση 800 περίπου μέτρων από το νέο 
ξενοδοχείο.  Οι περιφερειακές αρχές δηλώνουν ότι το εν λόγω έργο δεν θα έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις στο δίκτυο Natura 2000.

Οι ισπανικές αρχές υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για συγκεκριμένο έργο που θα υλοποιηθεί σε 
μια ήδη αστική ζώνη σύμφωνα με το πολεοδομικό σχέδιο και ότι ο επιχειρηματικός φορέας έχει 
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λάβει όλες τις απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με την εφαρμοστέα ισπανική νομοθεσία.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν ενημερωθεί επίσης για την κατασκευή και άλλου έργου 
πολεοδομικής ανάπτυξης πλησίον της εν λόγω ζώνης.  Πρόκειται για το επιμέρους έργο του 
τομέα SUP-E8 «Playa de Baños», το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εν λόγω ζώνης για 
δραστηριότητες ψυχαγωγίας και υγειονομικής περίθαλψης.  Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
ζήτησαν επίσης διευκρινίσεις από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές σχετικά με το εν λόγω θέμα.

Οι δημοτικές αρχές εξηγούν ότι το εν λόγω επιμέρους έργο ιδιωτικής πρωτοβουλίας, το οποίο 
δεν περιλαμβάνει το οικόπεδο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος που αποτελεί αντικείμενο της 
παρούσας αναφοράς, αποσκοπεί στην ανάπτυξη της περιοχής για αθλητικές και κοινωνικο-
πολιτιστικές δραστηριότητες.  Το επιμέρους έργο «Playa de Baños» (υπόθεση 295/2009) πρέπει 
να υποβληθεί σε εκτίμηση περιβαλλοντικού αντίκτυπου σύμφωνα με τον περιφερειακό νόμο 
7/2007 για την ολοκληρωμένη διαχείριση της περιβαλλοντικής ποιότητας.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικού αντίκτυπου, το εν λόγω 
επιμέρους σχέδιο αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης.  Επιπλέον, πρέπει να 
σημειωθεί ότι η αντιπροσωπεία της περιφερειακής διεύθυνσης περιβάλλοντος της επαρχίας της 
Málaga κατάρτισε αρνητική έκθεση τον Ιούλιο του 2012 σχετικά με το επιμέρους έργο, λόγω 
ενδεχόμενων δυσμενών επιπτώσεων στον ΤΚΣ «El Saladillo – Punta de Baños» καθώς και στην 
οικολογική αξία της ζώνης («Dunas de El Saladillo, Matas Verdes»).  Λόγω αυτής της 
περιβαλλοντικής έκθεσης, οι δημοτικές αρχές χαρακτήρισαν το επιμέρους έργο «Playa de 
Baños» μη βιώσιμο από περιβαλλοντικής άποψης και αρνήθηκαν την κατασκευή του.

Οι δημοτικές αρχές προτίθενται επίσης να ενισχύσουν την περιβαλλοντική προστασία της ζώνης 
στο πλαίσιο πιθανής μελλοντικής αναθεώρησης του πολεοδομικού σχεδίου του δήμου της 
Estepona.  Εν τω μεταξύ, κάθε νέο έργο πολεοδομικής ανάπτυξης πρέπει να είναι συμβατό με 
τον στόχο της διατήρησης της οικολογικής αξίας της ζώνης όσον αφορά την παραλία, τις θίνες 
και τα δέντρα που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Συμπέρασμα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τα επιχειρήματα και τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν 
από τον αναφέροντα σε σχέση με το εν λόγω έργο κατασκευής ξενοδοχείου, υπό το πρίσμα της 
εφαρμοστέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των 
ισπανικών αρχών.

Από την ανάλυση της υπόθεσης δεν προκύπτει παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
ΕΕ που εφαρμόζεται για το έργο της παρούσας αναφοράς.

Επιπλέον, οι ισπανικές αρχές εξέφρασαν την πρόθεσή τους να θεσπίσουν μέτρα 
περιβαλλοντικής πρόληψης και προστασίας της πλησιέστερης ζώνης, η οικολογική αξία της 
οποίας πρέπει να διαφυλαχθεί, καθώς και της παράκτιας τοποθεσίας Natura 2000 που βρίσκεται 
στη γύρω περιοχή.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έχει λόγους να παρέμβει περαιτέρω στην παρούσα υπόθεση.


