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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0260/1999, του κ. Daniel Pequeño Prado, ισπανικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από περισσότερες από 4 000 υπογραφές, σχετικά με τον 
σταθμό καθαρισμού αστικών λυμάτων στο Vigo, o οποίος έχει κατασκευασθεί 
με κοινοτικά κονδύλια

Αναφορά 0462/2006, της ομάδας δράσης «Plataforma Pola Defensa da Ría de 
Vigo», ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με προστασία της ακτής της Γαλικίας, 
και συγκεκριμένα του Κόλπου του Vigo, από μόλυνση και περιβαλλοντική 
καταστροφή

1. Περίληψη της αναφοράς 0260/1999

Οι αναφέροντες, κάτοικοι του Vigo, πληροφορούν στην αναφορά τους για ενδεχόμενες 
βλάβες λειτουργίας, κατασκευής ή εκτέλεσης του σταθμού καθαρισμού αστικών λυμάτων του 
Vigo, o οποίος κατασκευάσθηκε στην περιοχή της εκβολής του ποταμού Lagares. Οι 
αναφέροντες διαπιστώνουν ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις, εκτός του ότι προκαλούν τεράστιες 
ενοχλήσεις στους κατοίκους της περιοχής, δεν είναι συμβατές με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για 
τους οικοτόπους και πλήττουν μία από τις πλέον σημαντικές παραλίες του Vigo. Τέλος, οι 
αναφέροντες επιθυμούν να μην πραγματοποιηθούν τα ίδια σφάλματα κατά την προβλεπόμενη 
επέκταση της μονάδας καθαρισμού λυμάτων που θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του 
ΕΤΠΑ.

Περίληψη της αναφοράς 0462/2006

Οι αναφέροντες εφιστούν την προσοχή σε αίτημα που απηύθυνε η ΕΕ το 2003 προς τις αρχές 
της Γαλικίας για τη διαμόρφωση προγράμματος περιορισμού της μόλυνσης στον Κόλπο του 
Vigo. (Βλ. δελτίο Τύπου IP/03/1107 της 24.7.03 στο οποίο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η 
απόφαση της Επιτροπής να κινήσει διαδικασίες κατά της Ισπανίας για μη εφαρμογή της 
νομοθεσίας για τα αστικά λύματα, τα ύδατα κολύμβησης και τους μυδοτόπους σε διάφορες 
ακτές του Κόλπου του Vigo, Γαλικία). Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται ότι, αντί αυτού, 
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σχεδιάζονται και υλοποιούνται νέα έργα με επιζήμιες συνέπειες για τον Κόλπο, όπως χώροι 
αποθήκευσης βιομηχανικών αποβλήτων και περιττωμάτων, αναχώματα, επιχωματώσεις, 
τεχνητές παραλίες, μαρίνες, επέκταση του λιμένα, κλπ., και μάλιστα χωρίς τη διενέργεια 
εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή τη συμμόρφωση με άλλα πρότυπα. Οι 
αναφέροντες απευθύνουν έκκληση για την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης σε ολόκληρο 
τον Κόλπο του Vigo, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της 
περιβαλλοντικής προστασίας.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0260/1999 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιουλίου 1999 και η αναφορά 
0462/2006 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Οκτωβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, σχετικά με την αναφορά 0260/1999, που ελήφθη στις 22 
Φεβρουαρίου 2000.

Οι αναφέροντες, κάτοικοι του Vigo, πληροφορούν στην αναφορά τους για ενδεχόμενες 
βλάβες λειτουργίας, κατασκευής ή εκτέλεσης του σταθμού καθαρισμού αστικών λυμάτων και 
ισχυρίζονται ότι η μονάδα αυτή προκαλεί ζημίες στο περιβάλλον και οχλήσεις στους 
κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, τα έλη που βρίσκονται στις εκβολές 
του ποταμού Lagares, όπου κατασκευάσθηκε η εν λόγω μονάδα καθαρισμού, δεν έχουν 
ληφθεί υπόψη από τις ισπανικές αρχές στα πλαίσια της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου 
της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (δίκτυο Natura 2000), ούτε και έχουν αναγνωρισθεί ως ζώνες ειδικής 
προστασίας κατ’ εφαρμογή της τροποποιημένης οδηγίας 79/409/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου της 
2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, δεδομένου ότι στους 
ορνιθολογικούς καταλόγους η ζώνη αυτή δεν καταχωρήθηκε ως ζώνη ειδικής προστασίας για 
τα πτηνά.

Αντιθέτως, η πόλη Vigo διαθέτει ακτές που έχουν αναγνωρισθεί ως ζώνες κολύμβησης 
σύμφωνα με την οδηγία 76/160/ΕΟΚ3 του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1975 περί της
ποιότητος των υδάτων κολυμβήσεως, ειδικότερα δε την ακτή του Samil, της οποίας η 
ποιότητα των υδάτων δεν είναι σύμμορφη με τις διατάξεις της οδηγίας, δεδομένου ότι 
ορισμένες παράμετροι υπερβαίνουν τακτικά, από οκταετίας, τα κατώτατα όρια που έχει 
ορίσει η ως άνω οδηγία.

Με επιστολή της 21ης Οκτωβρίου 1999, η Επιτροπή ζήτησε από τις ισπανικές αρχές 
συμπληρωματικές πληροφορίες προκειμένου να επαληθεύσει τη συμβατότητα της 
επεξεργασίας των αστικών λυμάτων και της διάθεσης της ιλύος καθαρισμού με τις διατάξεις 
της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ4 του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων. Με την εν λόγω επιστολή, η Επιτροπή ζητεί επίσης να πληροφορηθεί εάν 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
2 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1.
3 ΕΕ L 31 της 5.2.1976, σ. 1.
4 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40.
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πραγματοποιήθηκε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αρχικού σχεδίου 
κατασκευής του σταθμού καθαρισμού. Η εκτίμηση αυτή έπρεπε να πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον, εάν το κράτος μέλος κρίνει ότι τα χαρακτηριστικά του σχεδίου το απαιτούν. 
Στην περίπτωση που πραγματοποιήθηκε η εν λόγω εκτίμηση, η Επιτροπή ζητεί να λάβει 
γνώση των πορισμάτων της μελέτης και των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Τέλος, η Επιτροπή ζητεί αφενός να πληροφορηθεί τους λόγους για τους οποίους η ποιότητα 
των υδάτων της ακτής του Samil δεν είναι σύμμορφη με την οδηγία περί της ποιότητος των 
υδάτων κολυμβήσεως, αφετέρου δε να ενημερωθεί σχετικά με το σχέδιο επέκτασης του 
σταθμού καθαρισμού.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, σχετικά με την αναφορά 0260/1999, 
που ελήφθη στις 20 Ιουλίου 2000.

Κατόπιν της συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών στις 17 και 18 Απριλίου 2000, οι 
ισπανικές αρχές, κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τις υπηρεσίες της Επιτροπής στις 
Βρυξέλλες στις 26 Απριλίου 2000, σχετικά με την εφαρμογή από την Ισπανία της οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων, παρείχαν πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων στο 
Vigo.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, μόνο το 62% των αστικών λυμάτων του Vigo υπέστησαν 
το 1999 τη δευτεροβάθμια (βιολογική) επεξεργασία που απαιτεί η οδηγία στις 31/12/2000. 
Δεδομένου ότι απαιτούνται αρκετά έτη για την εγκατάσταση των μονάδων επεξεργασίας που 
υπολείπονται, είναι πιθανό η κατάσταση να μην ευθυγραμμιστεί εντός της προθεσμίας που 
ορίζει η οδηγία, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους 2000.

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι εξίσου πιθανό τα μη επεξεργασμένα υδάτινα λύματα να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και συγκεκριμένα να επιτείνουν τη ρύπανση στην 
παραλία του Samil.

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος την κατάσταση σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της 
Ευρώπης, σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία, και στις αρχές του 
2001 μπορεί να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον των κρατών μελών στα οποία θα 
έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις όσον αφορά στην προθεσμία της 31/12/2000. Η Ισπανία, 
όπου προβλέπονται σημαντικές καθυστερήσεις σε πολλά μεγάλα αστικά κέντρα, μεταξύ των 
οποίων και το Vigo, είναι ένα από αυτά τα κράτη μέλη.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, σχετικά με την αναφορά 0260/1999, 
που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2001.

Η Επιτροπή επιθυμεί να ανακοινώσει τις ακόλουθες διαθέσιμες πληροφορίες:

Καταρχάς, τα τελευταία στοιχεία σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην 
                                               
1 ΕΕ L 194 της 25.7.1985, σ. 39.
2 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40.
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περιοχή του Vigo είναι ενθαρρυντικά. Η τελευταία έκθεση περί υδάτων κολύμβησης που 
παρουσίασε η Επιτροπή στις 21 Μαΐου 2001 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι και οι 18 
παραλίες της περιοχής του Vigo –περιλαμβανομένων των παραλιών της περιοχής Samil–
είναι σήμερα σύμμορφες με τις υποχρεωτικές προδιαγραφές της οδηγίας περί υδάτων 
κολυμβήσεως1, 15 δε εξ αυτών με τις αυστηρότερες τιμές.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν επομένως ότι υπήρξε στην περιοχή αυτή τα τελευταία 
χρόνια σαφής βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Κατά δεύτερο λόγο, η Επιτροπή αξιολόγησε περαιτέρω την πρόοδο όσον αφορά την 
κατασκευή μονάδας καθαρισμού αστικών λυμάτων σε όλα τα κράτη μέλη. Παρουσίασε στο 
κοινό μια πρώτη προκαταρκτική έκθεση τον Μάρτιο του 2001 σε ένα σεμινάριο υπό την 
αιγίδα της Επιτρόπου Wallström. Η τελική έκδοση της έκθεσης εφαρμογής σχετικά με την 
οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων2 προβλέπεται για τα τέλη του 2001. Η 
έκθεση αυτή θα παρέχει πληροφορίες για την εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών της 
οδηγίας περί καθαρισμού των λυμάτων με βάση την προθεσμία του 1998 για τον καθαρισμό 
σε ευαίσθητες περιοχές, τον δέοντα προσδιορισμό των ευαίσθητων αυτών περιοχών και την 
κατάσταση της επεξεργασίας των λυμάτων στις μεγαλύτερες πόλεις.

Για την αστική περιοχή του Vigo η προθεσμία για τη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων 
ήταν η 31.12.2000. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει για την αστική αυτή περιοχή (όπως και για
όλες τις υπόλοιπες αστικές περιοχές των κρατών μελών που καλύπτει η προθεσμία αυτή) τη 
συμμόρφωση, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες 
περιλαμβανομένης της κίνησης διαδικασίας παραβίασης όπου χρειάζεται.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά 0260/1999, που 
ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2003.

Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες ανακοινώσεις, η Επιτροπή ενημέρωσε την Επιτροπή 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα διάφορα διαβήματα που 
πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής για την εξακρίβωση της λειτουργίας 
του σταθμού καθαρισμού αστικών λυμάτων στην πόλη Vigo.

Εξάλλου, η Επιτροπή συνεχίζει να εξακριβώνει την κατάσταση σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά 
αστικά κέντρα όσον αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων3. Ο δήμος του 
Vigo εκφράζει ανησυχίες σχετικά με την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2000. Μέχρι αυτήν
την ημερομηνία, οι οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμού (ι.π.) άνω των 15 000 θα πρέπει να 
έχουν εφοδιαστεί με συστήματα δευτεροβάθμιας περισυλλογής και επεξεργασίας (δηλαδή 
βιολογικής).

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο μιας οριζόντιας διαδικασίας κατά πολλών κρατών 
                                               
1 Οδηγία 76/160/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1975 περί της ποιότητος των υδάτων κολυμβήσεως
ΕΕ L 31 της 5.2.1976.
2 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων ΕΕ L 
135 της 30.5.1991.
3 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40-52.
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μελών, δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή κίνησε τον Ιούλιο του 2002 
διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Ισπανίας, που πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 2002/2113, 
για μη μετάδοση ορισμένων πληροφοριών απαραίτητων για τον έλεγχο της εφαρμογής της 
οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την πόλη Vigo, πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή 
πρόσφατα έλαβε δύο διαμαρτυρίες σχετικά με την κατάσταση του καθαρισμού των αστικών 
λυμάτων του Vigo, καθώς και σχετικά με τις εκχύσεις αποβλήτων στον ποταμό Ría de Vigo και 
τη ρύπανση αυτού. Οι καταγγέλλοντες διαμαρτύρονται για την κακή λειτουργία του σταθμού 
καθαρισμού των αστικών λυμάτων της πόλης και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην 
ανθρώπινη υγεία. Καταγγέλλουν την κακή κατάσταση που επικρατεί σε πολλές παραλίες της 
πόλης.

Στο πλαίσιο της εξέτασης των καταγγελιών αυτών, απεστάλη επιστολή στις ισπανικές αρχές 
με αίτημα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα καταγγελλόμενα γεγονότα 
και την εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών σχετικά με τα ύδατα. Η εν λόγω υπόθεση
συμπεριλήφθηκε επίσης στην ημερήσια διάταξη της τελευταίας συνεδρίασης-δέσμης σχετικά 
με καταγγελίες και διαδικασίες επί παραβάσει στον τομέα του περιβάλλοντος, η οποία 
πραγματοποιήθηκε με τις ισπανικές αρχές στη Μαδρίτη στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2002. Οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν ήδη λάβει την επίσημη απάντηση των ισπανικών αρχών και 
την εξετάζουν.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις εξελίξεις στην εξέταση 
του παρόντος φακέλου.

7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά 0260/1999, που 
ελήφθη στις 10 Φεβρουαρίου 2005.

Συμπληρωματικά προς τις προηγούμενες ανακοινώσεις της, η Επιτροπή ενημερώνει την 
Επιτροπή Αναφορών ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 7 Ιουλίου 2004, αποφάσισε να 
ξεκινήσει οριζόντια διαδικασία, δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης ΕΚ, εναντίον της 
Ισπανίας και έξι ακόμη κρατών μελών, διότι δεν τήρησαν την υποχρέωσή τους να 
κατασκευάσουν κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων πολλών οικισμών με 
ισοδύναμο πληθυσμού άνω των 15 000.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κοινοποίησε προειδοποιητική επιστολή στο Βασίλειο της 
Ισπανίας για μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ σε σχέση με περίπου διακόσιους ισπανικούς οικισμούς, συμπεριλαμβανομένης 
της πόλης Vigo. Συνεπώς, η συγκεκριμένη υπόθεση θα εξεταστεί στο πλαίσιο αυτής της 
γενικότερης διαδικασίας επί παραβάσει.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για περαιτέρω εξελίξεις κατά την 
εξέταση της υπόθεσης.

8. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά 0260/1999, που 
ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2006.

Στις προηγούμενες ανακοινώσεις της, η Επιτροπή ενημέρωσε την Επιτροπή Αναφορών του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα διάφορα διαβήματα που πραγματοποιήθηκαν από τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής που ασχολήθηκαν από κοινού με την παρούσα αναφορά, καθώς και 
με αρκετές άλλες καταγγελίες που αφορούν την πλημμελή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου 
σχετικά με την κατάσταση του καθαρισμού των αστικών λυμάτων του Vigo, καθώς και 
σχετικά με τις απορρίψεις αποβλήτων στον ποταμό Ría de Vigo και τη ρύπανση αυτού.

Όπως ήδη επισημάνθηκε, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας, 
δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης ΕΚ, διότι δεν τήρησε την υποχρέωσή της να 
κατασκευάσει κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων πολλών οικισμών με 
ισοδύναμο πληθυσμού άνω των 15 000, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Vigo. Πρόκειται 
λοιπόν για ανεπαρκή υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα 3 και 4 της 
οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Συνεπώς, η συγκεκριμένη υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο αυτής της 
γενικότερης διαδικασίας επί παραβάσει που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εξάλλου, πρέπει να αναφερθεί ότι, στο πλαίσιο μιας άλλης διαδικασίας επί παραβάσει που 
κινήθηκε κατόπιν της καταγγελίας 2000/4432 που αφορά συγκεκριμένα τον ποταμό Ría de 
Vigo, η Επιτροπή άσκησε προσφυγή κατά της Ισπανίας (υπόθεση C-26/04). Το Δικαστήριο, 
με την απόφασή του της 15ης Δεκεμβρίου 2005, εκτίμησε μερικώς την προσφυγή της 
Επιτροπής. Συνεπώς, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι: «το Βασίλειο της Ισπανίας,
παραλείποντας να υιοθετήσει πρόγραμμα για τον περιορισμό της ρυπάνσεως των υδάτων για 
οστρακοειδή της Ría de Vigo, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 5 της 
οδηγίας 79/923/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 1979, περί της απαιτούμενης 
ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή».

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν με τις ισπανικές αρχές προκειμένου να τους 
ζητήσουν να λάβουν μέτρα για τη συμμόρφωσή τους με την απόφαση του Δικαστηρίου και 
με το κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για περαιτέρω εξελίξεις κατά την 
εξέταση της υπόθεσης.

9. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά 0260/1999, που 
ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2006.

Στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή ενημέρωσε την Επιτροπή Αναφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα διάφορα διαβήματα που πραγματοποίησε η Επιτροπή 
σχετικά με την κατάσταση του καθαρισμού των αστικών λυμάτων της πόλης του Vigo, καθώς 
και σχετικά με τις απορρίψεις αποβλήτων στον ποταμό Ría de Vigo και τη ρύπανσή του.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη κατάσταση στο Vigo εξετάζεται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή κατά της Ισπανίας, δυνάμει του άρθρου 
226 της Συνθήκης ΕΚ, λόγω μη συμμόρφωσής της με την υποχρέωση κατασκευής 
κατάλληλων εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυμάτων οικισμών με ισοδύναμο πληθυσμού 
άνω των 15 000, περιλαμβανομένου του οικισμού του Vigo. Η εν λόγω κατάσταση 
καταδεικνύει την πλημμελή εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Η 
οριζόντια διαδικασία επί παραβάσει βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όσον αφορά την εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου (υπόθεση C-26/04) της 15ης 
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Δεκεμβρίου 2005, στην οποία το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ισπανία δεν εκπλήρωσε τις 
υποχρεώσεις που υπέχει υπό το άρθρο 5 της οδηγίας 79/923/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής 
Οκτωβρίου 1979, περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή, διότι δεν 
υιοθέτησε πρόγραμμα για τον περιορισμό της ρυπάνσεως των υδάτων για οστρακοειδή του 
Ría de Vigo, η Επιτροπή απευθύνθηκε στις ισπανικές αρχές στις 11 Σεπτεμβρίου 2006 για να 
πληροφορηθεί ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να συμμορφωθούν με την 
απόφαση του Δικαστηρίου.

Οι αρχές απάντησαν στις 11 Απριλίου 2006. Στις 19 Μαΐου 2006 πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών. Επί του παρόντος, η Επιτροπή 
αναλύει την απάντηση των ισπανικών αρχών.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τις εξελίξεις στην εξέταση αυτής
της υπόθεσης.

10. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

Σε προηγούμενες ανακοινώσεις της προς την Επιτροπή Αναφορών, η Επιτροπή παρέσχε
πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες ενέργειες που έχουν γίνει σε σχέση με τη λειτουργία της
μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Vigo, τις απορρίψεις λυμάτων και τη μόλυνση 
των εκβολών του ποταμού.

Η Επιτροπή εξήγησε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα της έλλειψης επεξεργασίας των αστικών
λυμάτων στο Vigo αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο της εν εξελίξει οριζόντιας διαδικασίας επί 
παραβάσει κατά του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με την πλημμελή εφαρμογή των άρθρων
3 και 4 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων1.

Όσον αφορά την εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
της 15ης Δεκεμβρίου 2005 (υπόθεση C-26/04 Επιτροπή κατά Βασιλείου της Ισπανίας), η 
Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 228 στην Ισπανία στις 
15 Δεκεμβρίου 2006. Αυτό έγινε αφού η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 
ισπανικές αρχές παρέλειψαν να εγκρίνουν πρόγραμμα για τον περιορισμό της ρύπανσης στα 
ύδατα για οστρακοειδή των εκβολών του Vigo το οποίο να πληρoί τον διττό στόχο που
προβλέπεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 79/923/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 
1979 περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή2, δηλαδή αφενός να 
περιορίζει τη ρύπανση γενικά και αφετέρου να εξασφαλίζει ότι τα ύδατα που έχουν 
υποδειχθεί θα είναι σύμφωνα, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, με τις τιμές που 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 καθώς και με τις σημειώσεις που 
περιλαμβάνονται στις στήλες G και I του Παραρτήματος της οδηγίας.

Η Ισπανία απάντησε στην προειδοποιητική επιστολή του άρθρου 228 στις 13 Μαρτίου 2007. 
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν επί του παρόντος την απάντηση και θα ενημερώσουν 
την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας.
                                               
1 ΕΕ L 135 της 30.05.1991, σ. 40.
2 ΕΕ L 281 της 10.11.1979, σ.47 (αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2006/113/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για 
οστρακοειδή (κωδικοποίηση).
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11. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, σχετικά με τις αναφορές 0260/1999 και 
0462/2006, που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009.

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων σχετικά με τις αναφορές 260/1999 και
462/2006, η Επιτροπή ενημερώνει την Επιτροπή Αναφορών ότι σε σχέση με την εφαρμογή
της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο πλαίσιο της υπόθεσης C-26/041 σχετικά με 
την παράλειψη έγκρισης ενός προγράμματος μείωσης της ρύπανσης για τα ύδατα για 
οστρακοειδή στις εκβολές του ποταμού Vigo, η Ισπανία καθιέρωσε ένα πρόγραμμα μείωσης 
της ρύπανσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 79/923/EΟΚ2. Το πρόγραμμα εντόπιζε
όλα τα διαφορετικά είδη απορρίψεων και πηγών ρύπανσης για τους σκοπούς της οδηγίας περί
των υδάτων για οστρακοειδή, καθόριζε απαιτήσεις για τη δειγματοληψία, προσδιόριζε 
συγκεκριμένες δράσεις για αυτά τα ύδατα και κατάρτιζε μηχανισμούς απαίτησης 
παρακολούθησης. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι αρχές έχουν εφαρμόσει πλήρως την
απόφαση του ΔΕΚ, και κατά συνέπεια περάτωσε τη διαδικασία επί παραβάσει στη 
συνεδρίασή της στις 11 Δεκεμβρίου 2007.

Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη κατάσταση της έλλειψης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων
στο Vigo, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι αναλαμβάνεται επί του παρόντος δράση στο πλαίσιο 
της διαδικασίας επί παραβάσει που κινήθηκε κατά του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με 
την πλημμελή εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 της οδηγίας του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 
21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων3. 

Το ζήτημα που εξετάζεται είναι η έλλειψη συμμόρφωσης με την οδηγία στις κωμοπόλεις και 
στις πόλεις (συμπεριλαμβανομένου του Vigo). Βάσει της οδηγίας, οι αστικές περιοχές άνω
των 15 000 κατοίκων έπρεπε να διαθέτουν επαρκή αποχετευτικά δίκτυα και συστήματα 
επεξεργασίας των υδάτων μέχρι τα τέλη του 2000. Καθώς η Επιτροπή θεώρησε ότι δεν είχαν
συμμορφωθεί 59 κωμοπόλεις και πόλεις, απεστάλη μια τελευταία προειδοποιητική επιστολή
(αιτιολογημένη γνώμη) προς τις ισπανικές αρχές στις 27 Νοεμβρίου 2008.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ενημερώνει την Επιτροπή Αναφορών για αυτήν την έρευνα.

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 15.12.2005 στην υπόθεση C-26/04. ΕΕ C 48/4 της 25.2.2006.
2 Οδηγία 79/923/EΟΚ του Συμβουλίου της 30.10.1979 περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για 
οστρακοειδή. ΕΕ L 281 της 10.11.1979.
3 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40


