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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 458/2007, ingediend door Luis J. Fernandéz Fernandéz 
(Spaanse nationaliteit), namens de Asociación de Vecinos de Candás “Amigos 
de Candás”, over de nadelige gevolgen van de werkzaamheden in de haven 
van Gijón voor de stranden van Peña María en Xivares

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener hekelt de mogelijk nadelige gevolgen die het project van de plaatselijke autoriteiten 
voor de uitbreiding van de haven van Gijón zal hebben voor de stranden van Peña María en 
Xivares. Indiener bekritiseert de toch al ernstige vervuiling die door de industriële activiteiten 
in dit gebied veroorzaakt wordt en is van mening dat het plan om de faciliteiten van de haven 
van Gijón uit te breiden, voorbijgaat aan de negatieve gevolgen voor het milieu in de 
omliggende gebieden. Indiener verzoekt het Europees Parlement om de Commissie te laten 
onderzoeken of de communautaire wetgeving wordt nageleefd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 september 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 februari 2008.

Indiener klaagt namens de bewonersvereniging “Amigos de Candás” over de voorgestelde 
uitbreiding van de haven van Gijón. Hij legt uit dat de voorgestelde uitbreiding onder andere 
inhoudt dat er werkzaamheden in de nabijgelegen bergen en op de stranden van Peña María 
en Xivares worden verricht die aanzienlijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

De Commissie heeft deze zaak reeds ten behoeve van verzoekschrift 58/2007 onderzocht.
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Richtlijn 85/337/EEG 1  als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG 2  en Richtlijn 2003/35/EG 3

voorziet in de uitvoering van een milieueffectbeoordeling (MEB) bij bepaalde projecten. 

Volgens de beschikbare informatie is er een volledige effectbeoordelingsprocedure voor de 
uitbreiding van de haven van Gijón uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de 
MEB-richtlijn. De conclusies van de hierboven genoemde milieueffectbeoordeling zijn 
gepubliceerd in het Spaanse staatsblad (“BOE”) (nr. 21 van 24 januari 2004, blz. 3056-3073). 
Uit de uitgevoerde onderzoeken bleek dat er rekening werd gehouden met de vermoedelijke 
gevolgen van de uitbreidingswerkzaamheden voor de nabijgelegen bergen en stranden en dat 
het gekozen alternatief het minst schadelijk was voor het milieu.

Onder deze omstandigheden kan de Commissie geen inbreuk vaststellen op de 
communautaire wetgeving en kan zij geen gevolg geven aan deze kwestie.

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten. PB L 175 van 5.7.1985
2 Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. PB L 073 van 14.3.1997 
3 Richtlĳn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van 
het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu en, met betrekking tot 
inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wĳziging van de Richtlĳnen 85/337/EEG en 96/61/EG 
van de Raad. PB L 156 van 25.6.2003.


