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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0458/2007 af Luis J. Fernandéz Fernandéz, spansk statsborger, for 
Asociación de Vecinos de Candás "Amigos de Candás", om de ødelæggende 
konsekvenser for strandene Peña Maria og Xivares af en udvidelse af havnen 
Gijon

1. Sammendrag

Andrageren klager over de eventuelt ødelæggende konsekvenser for strandene Peña Maria og 
Xivares af de lokale myndigheders projekt om at udvide havnen Gijon. Andrageren kritiserer 
den allerede omfattende forurening fra industriaktiviteterne i området og mener, at der i 
planen om at udvide havnefaciliteterne i Gijon ikke er taget højde for den negative påvirkning 
af miljøet i de omkringliggende områder. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at 
foranledige, at Kommissionen undersøger, om dette tiltag er i overensstemmelse med EU-
lovgivningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. september 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. februar 2008.

"På vegne af beboersammenslutningen "Amigos de Candás" klager andrageren over den 
foreslåede udvidelse af Gijóns havn. Hun forklarer, at det foreslåede udvidelsesarbejde 
omfatter arbejde i de nærliggende bjerge og på strandene Peña María og Xivares med 
væsentlige negative indvirkninger på miljøet til følge.

Kommissionen har allerede undersøgt denne sag under andragende 58/2007. Direktiv 
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85/337/EØF1 ændret ved direktiv 97/11/EF2 og 2003/35/EF3 indeholder bestemmelser om 
vurdering af indvirkningen på miljøet (VVM) af visse projekter. 

I henhold til de tilgængelige oplysninger blev der gennemført en fuld VVM-procedure for 
udvidelsen af Gijóns havn i overensstemmelse med bestemmelserne i VVM-direktivet. 
Konklusionerne fra ovennævnte VVM blev offentliggjort i Spaniens lovtidende ("BOE") nr. 
21 af 24.1.2004, s. 3056-3073. De forventelige virkninger af udvidelsesarbejdet på de 
nærliggende bjerge og strande blev taget i betragtning, og ifølge de gennemførte 
undersøgelser mentes det valgte alternativ at være det mindst skadelige for miljøet.

Under disse omstændigheder kan Kommissionen ikke finde noget, der antyder, at 
Fællesskabets miljølovgivning er blevet overtrådt, og den kan derfor ikke forfølge sagen 
yderligere."

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet. EFT L 175 af 5.7.1985.
2 Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige 
og private projekters indvirkning på miljøet. EFT L 73 af 14.3.1997.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i 
forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 
85/337/EØF og 96/61/EF. EUT L 156 af 25.6.2003.


