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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 458/2007, Luis J. Fernandéz Fernandéz, Espanjan kansalainen, 
(Asociación de Vecinos de Candás, Amigos de Candás -ryhmän puolesta,) 
Gijónin sataman kehittämistöiden tuhoisista vaikutuksista Peña Marían ja 
Xivaresin rantoihin

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä tuomitsee tuhoisat vaikutukset, jotka Gijonin sataman laajentamista 
koskevalla paikallisviranomaisten hankkeella saattaa olla Peña Marían ja Xivaresin rantoihin. 
Vetoomuksen esittäjä kritisoi alueen teollisen toiminnan aiheuttamaa jo ennestään korkeaa 
saastumistasoa ja on sitä mieltä, että Gijónin sataman tilojen laajentamista koskevassa 
suunnitelmassa jätettiin huomioimatta ympäröiville alueille kielteiset ympäristövaikutukset. 
Vetoomuksen esittäjä pyytää, että Euroopan parlamentti kehottaisi komissiota tutkimaan, 
onko EY:n lainsäädäntö otettu tässä huomioon.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Otettu käsiteltäväksi 20. syyskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja 
työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 12. helmikuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä valittaa Amigos de Candás -asukasyhdistyksen puolesta Gijónin 
sataman laajentamissuunnitelmista. Hän toteaa, että suunniteltuja laajentamistöitä tehtäisiin 
myös lähistöllä sijaitsevilla vuorilla sekä Peña Marían ja Xivaresin rannoilla ja niistä 
aiheutuisi erittäin kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Komissio on jo tutkinut asiaa vetoomuksen nro 58/2007 yhteydessä.
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Direktiivissä 85/337/ETY1, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 97/11/EY2 ja 
2003/35/EY3, säädetään tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA).

Käytettävissä olevien tietojen perusteella Gijónin sataman laajentamiseen liittyen toteutettiin 
YVA-direktiivin mukainen täydellinen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Edellä 
mainitun YVA-menettelyn päätelmät julkaistiin Espanjan Virallisessa lehdessä (BOE) nro 21, 
24.1.2004, s. 3056–3073. Laajentamistöiden mahdolliset vaikutukset lähivuorille ja -rannoille 
otettiin huomioon ja valittu suunnitelma todettiin tehtyjen tutkimusten perusteella vähiten 
ympäristöä vahingoittavaksi.

Näin ollen komissio ei ole havainnut Euroopan yhteisön ympäristösäännöstön rikkomista eikä 
jatka tämän asian käsittelyä.

                                               
1 Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 1985 
annettu neuvoston direktiivi 85/337/ETY. Virallinen lehti L 175, 5.7.1985.
2 Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun neuvoston direktiivin 
85/337/ETY muuttamisesta 3 päivänä maaliskuuta 1997 annettu neuvoston direktiivi 97/11/EY. Virallinen lehti 
L 073, 14.3.1997. 
3 Yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston 
direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta yleisön osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeuden osalta 26 päivänä toukokuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2003/35/EY. Virallinen lehti L 156, 25.6.2003.


