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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0458/2007, внесена от Luis J. Fernandéz Fernandéz, с испанско 
гражданство, от името на Asociación de Vecinos de Candás "Amigos de 
Candás", относно неблагоприятното въздействие на работите по 
разширяването на пристанище Gijon върху плажните ивици Peña María и
Xivares

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда риска от неблагоприятното въздействие върху 
плажните ивици Peña María и Xivares, свързан с проекта на органите на местно 
управление за разширяване на пристанище Gijon. Вносителят на петицията изразява 
недоволство във връзка с вече съществуващата висока степен на замърсяване,
причинено от извършването на промишлена дейност в района, и счита, че планът за 
разширяване на пристанище Gijon не взема под внимание неблагоприятното 
въздействие върху околната среда на близките райони. Вносителят на петицията моли 
Европейския парламент да назначи извършването на проверка от страна на Комисията 
по въпроса за това дали е спазено законодателството на Общността.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 септември 2007 г. Комисията е приканена да предостави
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 12 февруари 2008 г.

Вносителят на петицията възразява, от името на "Amigos de Candás" (сдружение на 
живущите в района), срещу предложението за разширяване на пристанище Gijón. Той 
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пояснява, че предложените работи по разширяването включват извършването на 
дейност в близките планински райони и в района на плажните ивици Peña María и
Xivares, което ще окаже значително неблагоприятно въздействие върху околната среда.

Комисията вече е разгледала този случай в рамките на петиция № 58/2007.

Директива 85/337/ЕИО1, изменена с Директиви 97/11/EО на Съвета2 и 2003/35/EО на 
Европейския парламент и на Съвета3, съдържа разпоредби относно извършването на 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за някои проекти. 

Съгласно предоставената информация, е проведена пълната процедура за извършване 
на оценка на въздействието на разширяването на пристанище Gijón върху околната 
среда, в съответствие с разпоредбите на директивата относно ОВОС. Резултатите от 
гореспоменатата оценка (ОВОС) са публикувани в брой 21 на испанския официален 
вестник ("BOE") от 24.1.2004 г., стр. 3056-3073. Съгласно проведеното проучване, в 
рамките на което е взето под внимание вероятното въздействие на работите по 
разширяването върху близките планински райони и плажни ивици, избраната 
алтернатива ще нанесе най-малко вреди върху околната среда.

При това положение, според Комисията не е налице нарушение на законодателството 
на Европейската общност в областта на околната среда, поради което тя не е в 
състояние да продължи разглеждането на този въпрос.

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда. Официален вестник L 175, 05/07/1985 г.
2 Директива 97/11/EО на Съвета от 3 март 1997 г. за изменение на Директива 85/337/EИО относно 
оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. Официален 
вестник L 073, 14/03/1997 г.
3 Директива 2003/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за осигуряване 
участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до 
околната среда, и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие 
на Директиви 85/337/EИО и 96/61/EО на Съвета. Официален вестник L 156, 25.6.2003 г.


