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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 610/2006, του Manuel Hernández Barrios, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παρατυπίες που αφορούν διαδικασίες εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός 
υπόγειου αποχετευτικού αγωγού στο Xagó της Αστούριας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τις καταστροφικές συνέπειες που ενδέχεται να 
προκληθούν στις ακτές της Κανταβρία, και συγκεκριμένα στο τμήμα «Cabo Peñas», εξαιτίας 
της κατασκευής ενός υπόγειου αποχετευτικού αγωγού στο Xagó της Αστούριας. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι σημειώθηκαν αρκετές παρατυπίες κατά τη διαδικασία εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με τον εν λόγω αποχετευτικό αγωγό, ο οποίος 
μεταφέρει αστικά και βιομηχανικά λύματα από μονάδα καθαρισμού δύο σταδίων που 
εξυπηρετεί μια περιοχή περίπου 150 000 κατοίκων. Επισημαίνει ότι, κατά τα στάδια του 
σχεδιασμού, ο ίδιος και άλλα μέλη του κόμματος «PAS» της Αστούριας υπέβαλαν 
επανειλημμένως καταγγελίες προς τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές σχετικά με 
παρατυπίες στην έκθεση του πρώην υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών. Οι 
ανησυχίες τους, εντούτοις, αγνοήθηκαν. Στην έκθεση, για παράδειγμα, αναφερόταν ότι δεν 
κατέστη δυνατή η λήψη ορισμένων τιμών ή δεδομένων, καθότι ο ειδικός εξοπλισμός τέθηκε 
εκτός λειτουργίας λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών. Ο αναφέρων παρατηρεί, εν 
κατακλείδι, ότι το εν λόγω πρόβλημα θα μπορούσε να επιλυθεί αποτελεσματικά με την 
εγκατάσταση μονάδας καθαρισμού τριών σταδίων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Δεκεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.
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1. Ιστορικό/Η αναφορά

Ο κ. Manuel Hernández Barrios απέστειλε αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προκειμένου να καταγγείλει την κατασκευή υποθαλάσσιου υπονόμου εκροής στο Xagó για τη 
διάθεση λυμάτων των δήμων Avilés, Castrillón, Corvera και Gozón.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι σημειώθηκαν κάποιες παρατυπίες σε έκθεση («Memoria») που 
εκπονήθηκε το 1992 από το υπουργείο Δημοσίων Έργων και Μεταφορών:

1 – Οι μετρήσεις στους υπαίθριους σταθμούς στο Avilés «δεν κατέστη δυνατόν να ληφθούν 
καθότι ο ωκεανογραφικός εξοπλισμός τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω των αντίξοων καιρικών 
συνθηκών.»

2 – Όσον αφορά τις μετρήσεις κοντινού πεδίου, δηλαδή πλησίον του στομίου του αγωγού 
εκροής, επισημαίνεται ότι «οι αντίξοες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την ορθή 
λειτουργία του ακουστικού αυτογραφικού ρευματογράφου ADCP (acoustic Doppler current 
profiler), και για αυτόν τον λόγο δεν κατέστη δυνατή η συλλογή στοιχείων σχετικά με την 
κατάσταση του αυξανόμενου ύψους της παλίρροιας (μέγιστο ύψος παλίρροιας)».

3 – Όσον αφορά τις μετρήσεις μακρινού πεδίου, επισημαίνεται ότι «λόγω δυσλειτουργίας του 
μετεωρολογικού σταθμού που είναι εγκατεστημένος στον φάρο του San Juan, τα 
καταγεγραμμένα δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν».

Το στόμιο του αγωγού εκροής θα απέχει από την ακτή μόλις 1 431 μέτρα και θα βρίσκεται σε 
βάθος 10 μέτρων περίπου, σε μια περιοχή που είναι ήδη μολυσμένη.

2. Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Με την απόφαση C(2004) 4284 της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου εγκρίθηκε
χρηματοδοτική ενίσχυση ύψους 15 470 000 ευρώ για το εν λόγω έργο (στο πλαίσιο του 
Ταμείου Συνοχής).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχαν οι ισπανικές αρχές στη σχετική αίτηση, υπήρξε 
σειρά ενεργειών προκειμένου να ληφθούν δεδομένα σχετικά με τον ωκεανό και να 
συλλεχθούν επαρκείς πληροφορίες για τον προσδιορισμό των ενδεχόμενων επιπτώσεων του 
έργου στη θαλάσσια ρύπανση, και συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 1992, τον Ιανουάριο και 
τον Ιούνιο του 1993 και τον Δεκέμβριο του 1995.

Στις 28 Νοεμβρίου 2003, η γενική γραμματεία περιβάλλοντος (Secretaría General de Medio 
Ambiente) του υπουργείου Περιβάλλοντος ενέκρινε με ψήφισμα 1 την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που βασιζόταν στην εκτίμηση που παρουσιάστηκε από τον 
οργανισμό «Confederación Hidrográfica del Norte» (υδρολογική συνομοσπονδία του Βορρά) 
τον Σεπτέμβριο του 2001. Αυτή η δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων («Declaración de 
Impacto Ambiental») εξηγεί ότι το έργο και η περιβαλλοντική εκτίμηση αποτέλεσαν 

  
1 Boletín Oficial del Estado (επίσημη εφημερίδα του ισπανικού κράτους) αριθ. 300, της 16ης Δεκεμβρίου 2003.
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αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης ενώ περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης, για την αποφυγή οποιουδήποτε είδους ρύπανσης.

3. Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο αναφέρων και τις πληροφορίες που παρείχαν οι 
ισπανικές αρχές μέσω της αίτησης στο Ταμείο Συνοχής και της δήλωσης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων («Declaración de Impacto Ambiental»), για την έγκριση της περιβαλλοντικής 
εκτίμησης ελήφθησαν υπόψη πολλές άλλες μελέτες και, ειδικότερα, η μελέτη που 
παρουσιάστηκε από τον φορέα («Confederación Hidrográfica del Norte») το 2001, και όχι 
αυτή στην οποία αναφέρεται ο κ. Hernández.

Με βάση τις πληροφορίες που προσκομίστηκαν, δεν προκύπτει καμία ένδειξη παραβίασης 
του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου.


