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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0458/2007, του Luis J. Fernandéz Fernandéz, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Asociación de Vecinos de Candás “Amigos de Candás”», 
σχετικά με τις επιζήμιες επιπτώσεις των έργων ανάπτυξης στον λιμένα της Gijon 
στις παραλίες Peña María και Xivares

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τις επιζήμιες επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει το σχέδιο των 
τοπικών αρχών για την επέκταση του λιμένα της Gijon στις παραλίες Peña María και Xivares. 
Ο αναφέρων επικρίνει τα ήδη υψηλά επίπεδα ρύπανσης που προκαλούνται από τις 
βιομηχανικές δραστηριοτήτες στην περιοχή και θεωρεί ότι το σχέδιο επέκτασης των 
εγκαταστάσεων του λιμένα της Gijon δεν λαμβάνει υπόψη τις δυσμενείς περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις στις γύρω περιοχές. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
αναθέσει στην Επιτροπή να διερευνήσει αν τηρήθηκε η κοινοτική νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Σεπτεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Φεβρουαρίου 2008.

Ο αναφέρων, εξ ονόματος της ένωσης κατοίκων «Amigos de Candás», διαμαρτύρεται κατά 
της προτεινόμενης επέκτασης του λιμένα της Gijón. Εξηγεί ότι οι προτεινόμενες εργασίες 
επέκτασης περιλαμβάνουν έργα στα κοντινά βουνά και τις παραλίες Peña María και Xivares, 
με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Η Επιτροπή έχει ήδη μελετήσει αυτήν την υπόθεση στην αναφορά αριθ. 58/2007.
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Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ2 και 2003/35/ΕΚ3, 
προβλέπει την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) ορισμένων σχεδίων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, διενεργήθηκε μια πλήρης διαδικασία εκτίμησης των 
επιπτώσεων για την επέκταση του λιμένα της Gijón, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
ΕΠΕ. Τα συμπεράσματα της προαναφερθείσας ΕΠΕ δημοσιεύθηκαν στην ισπανική επίσημη 
εφημερίδα («BOE») αριθ. 21 της 24.1.2004, σελίδες 3056-3073. Οι πιθανές επιπτώσεις των 
εργασιών επέκτασης στα κοντινά βουνά και παραλίες ελήφθησαν υπόψη και η εναλλακτική 
λύση που επελέχθη διαπιστώθηκε ότι ήταν η λιγότερο επιζήμια για το περιβάλλον, σύμφωνα 
με μελέτες που διεξήχθησαν.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει τυχόν παραβίαση του 
περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΚ και δεν μπορεί να συνεχίσει περαιτέρω το εν λόγω θέμα.

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Επίσημη Εφημερίδα L 175 της 05/07/1985.
2 Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Επίσημη Εφημερίδα L 073 της 14.03.97.
3 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη 
συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και 
με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 
85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου. Επίσημη Εφημερίδα L 156 της 25.06.03.


