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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: petycji 0458/2007, którą złożył Luis J. Fernandéz Fernandéz (Hiszpania) 
w imieniu Asociación de Vecinos de Candás „Amigos de Candás”, w sprawie 
szkodliwego wpływu prac związanych z rozbudową portu Gijon na plaże Peña 
María i Xivares

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o szkodliwym wpływie, jaki na plaże Peña María i Xivares 
może mieć realizacja projektu władz lokalnych ukierunkowanego na rozbudowę portu Gijon.
Składający petycję krytykuje wysoki już poziom zanieczyszczenia spowodowany przez 
działalność przemysłową na tym obszarze i uważa, że plan rozbudowy urządzeń portowych 
w Gijon pomija negatywny wpływ środowiskowy na otaczające tereny. Składający petycję 
zwraca się do Parlamentu Europejskiego, by doprowadził on do przeprowadzenia przez 
Komisję dochodzenia w zakresie przestrzegania prawodawstwa WE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 lutego 2008 r.

Składający petycję w imieniu stowarzyszenia mieszkańców „Amigos de Candás” sprzeciwia 
się proponowanej rozbudowie portu w Gijon. Wyjaśnia on, że planowane prace będą również 
odbywać się w pobliskich górach oraz na plażach Peña María i Xivares, co będzie miało 
poważne, negatywne skutki dla środowiska.

Komisja analizowała już tę sprawę w związku z petycją nr 58/2007.
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Dyrektywa 85/337/EWG1 zmieniona dyrektywą 97/11/WE2 oraz dyrektywą 2003/35/WE3

przewiduje ocenę oddziaływania niektórych projektów na środowisko. 

Wedle dostępnych informacji przeprowadzono pełną procedurę oceny oddziaływania 
w odniesieniu do rozbudowy portu w Gijon, zgodnie z postanowieniami dyrektywy w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski ze wspomnianej powyżej oceny zostały 
opublikowane w hiszpańskim dzienniku urzędowym („BOE”) nr 21 z 24.1.2004 r., str. 3056-
3073. Prawdopodobny wpływ prac związanych z rozbudową na pobliskie góry i plaże został 
wzięty pod uwagę, a wybrana alternatywa stanowi według przeprowadzonych badań 
rozwiązanie najmniej uciążliwe dla środowiska.

W tych okolicznościach Komisja nie może stwierdzić żadnego naruszenia przepisów 
wspólnotowych w zakresie ochrony środowiska, ani też kontynuować działań w tej kwestii.

                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny wpływu wywieranego przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Dziennik Urzędowy L 175 z 5.7.1985 r.
2 Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny 
wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Dziennik Urzędowy L 
073 z 14.3.1997 r. 
3 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział 
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz 
zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 
85/337/EWG i 96/61/WE Dziennik Urzędowy L 156 z 25.6.2003 r.


