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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0458/2007 mressqa minn Luis J. Fernandéz Fernandéz (Spanjol), 
f’isem l-Asociación de Vecinos de Candás "Amigos de Candás", dwar l-effetti 
ta’ ħsara li x-xogħlijiet ta’ żvilupp tal-Port Gijon qed iħallu fuq ix-xtajtiet ta’
Peña María u Xivares

1. Sommarju tal-Petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jikkundana l-effetti ta’ ħsara li l-proġett ta’ l-awtoritajiet lokali 
għall-espansjoni tal-Port ta’ Gijon jista’ jkollhom fuq ix-xtajtiet ta’ Peña María u Xivares. 
Dak li ressaq il-petizzjoni jikkritika l-livell diġà għoli ta’ tniġġis iġġenerat mill-attivitajiet 
industrijali fiż-żona u jidhirlu li l-pjan biex jiġu estiżi l-faċilitajiet tal-port ta’ Gijon jinjora l-
impatt ambjentali negattiv fuq l-inħawi tal-madwar. Dak li ressaq il-petizzjoni jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jitlob lill-Kummissjoni tinvestiga jekk il-leġiżlazzjoni tal-KE hijiex 
qed tiġi osservata.

2. Ammissibbilità

Dikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Settembru 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond ir-Regola192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni waslet fit-12 ta’ Frar 2008.

‘Dak li ressaq il-petizzjoni, f’isem l-Assoċjazzjoni tar-Residenti "Amigos de Candás”,
tilmenta kontra l-espansjoni proposta tal-Port ta’ Gijón. Hu jispjega li x-xogħlijiet ta’ tkabbir 
proposti li jinkludu xogħol fuq il-muntanji fil-qrib u fuq ix-xtajtiet ta’ Peña María u Xivares, 
qed ikollhom effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent.

Il-Kummissjoni diġa studjat il-każ fil-petizzjoni nru. 58/2007.
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Direttiva 85/337/KEE1 kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE2 u 2003/35/KE3 tagħmel 
dispożizzjonijiet għall-Istudju ta’ l-Impatt Ambjentali (EIA) ta’ ċerti proġetti.

Skond l-informazzjoni disponibbli, proċedura sħiħa ta’ studju ta’ l-impatt għall-espansjoni tal-
Port ta’ Gijón saret, b’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-EIA. Il-
konklużjonijiet tal-EIA msemmija hawn fuq kienu ppublikati fil-Ġurnal Uffiċjali Spanjol 
("BOE") nº 21 tal-24.1.2004, paġni 3056-3073. L-effetti probabbli tax-xogħlijiet ta’ tkabbir 
fuq il-muntanji u l-bajjiet tal-qrib ġew ikkunsidrati u l-alternattiva magħżula nstabet li kienet 
l-inqas ta’ dannu għall-ambjent, skond l-istudji li saru. 

Taħt dawn iċ-ċirkostanzi, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika xi ksur tal-liġi ta’ l-ambjent 
tal-Komunità Ewropea u ma tistax issegwi l-każ iktar.

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent. Ġurnal Uffiċjali L 175, 05/07/1985
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE tat-3 ta' Marzu 1997 li temenda d-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima ta' l-
effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent Ġurnal Uffiċjali  L 073, 14/03/1997
3 Id-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 li tipprovdi għall-
parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti pjani u programmi li għandhom x’jaqsmu ma’ l-ambjent u li 
temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE u 96/61/KE rigward il-parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess għall-
ġustizzja. Ġurnal Uffiċjali L 156, 25.6.2003.


