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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0058/2007, της Rosa Álvarez Álvarez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ένωσης κατοίκων «Tranqueru Xivares» (δήμος του Carreno, 
Αστούριας, Ισπανία), η οποία συνοδεύεται από 8 800 υπογραφές, σχετικά με 
διαμαρτυρία εναντίον σχεδίου κατασκευής λιμένα, καθώς και τις 
καταστροφικές του επιπτώσεις στο περιβάλλον

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από το Βασίλειο της Ισπανίας να 
μην προβεί, όσον αφορά το σχέδιο ανάπτυξης του λιμένα Gijón, στην εκσκαφή του «Alto de 
Abono» με στόχο τη δημιουργία επίχωσης. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι αυτές οι εργασίες 
εκσκαφής θα επηρεάσουν δυσμενώς τις ακτές (οι οποίες προστατεύονται από τον νόμο), τα 
κοινωνικά (δημόσιους χώρους αναψυχής) και οικονομικά (τουριστικός κλάδος) οφέλη των 
παραλιών Penamaría και Xivares, καθώς και τους κατοίκους της περιοχής, δεδομένου ότι το
«Alto de Abono» αποτελεί ένα φυσικό εμπόδιο ενάντια στις εκπομπές από γειτονική 
βιομηχανική μονάδα (πρόκειται για μια ιδιαίτερα εκβιομηχανισμένη περιοχή). Η αναφέρουσα 
επισημαίνει ότι το εν λόγω σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Ευρώπη (300 000 000 ευρώ).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Σεπτεμβρίου 2007.

I. Η αναφορά

Η αναφέρουσα, εξ ονόματος της ένωσης κατοίκων «El Tranqueru-Xivares», τάσσεται κατά 
της προτεινόμενης επέκτασης του λιμένα της Gijón. Εξηγεί ότι τα προτεινόμενα έργα 
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επέκτασης περιλαμβάνουν εκσκαφές στα γειτονικά όρη και στις παραλίες (Peña María και
Xivares) με ενδεχόμενο σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ2 και 2003/35/ΕΚ3,
προβλέπει τη διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σε σχέση με 
ορισμένα σχέδια.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σε σχέση με το σχέδιο επέκτασης του λιμένα της 
Gijón διενεργήθηκε πλήρης διαδικασία εκτίμησης του αντικτύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας ΕΠΕ. Τα συμπεράσματα αυτής της ΕΠΕ δημοσιεύθηκαν στην ισπανική επίσημη 
εφημερίδα («BOE») αριθ. 21 της 24.1.2004, σελίδες 3056-3073. Ελήφθησαν υπόψη οι 
πιθανές επιπτώσεις των εργασιών επέκτασης στα γειτονικά όρη και τις παραλίες και, 
σύμφωνα με τις διενεργηθείσες μελέτες, η επιλεγείσα εναλλακτική λύση κρίθηκε ότι είναι η
λιγότερο επιζήμια για το περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναφέρουσα υπέβαλε επίσης τις παρατηρήσεις της στο πλαίσιο της 
ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας.

III. Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων, η Επιτροπή δεν εντοπίζει οιαδήποτε παραβίαση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, επί τη βάσει αυτή, δεν μπορεί 
να παρακολουθήσει άλλο την υπόθεση αυτή.

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 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 της  3ης Μαρτίου 1997 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/EΟΚ για 
την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Επίσημη 
Εφημερίδα L 073 της 14/03/1997 
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 25.6.2003.
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