
CM\708872RO.doc PE402.617v01-00
Traducere externă

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 
2004 










 2009

Comisia pentru petiţii

12.02.2008

COMUNICARE CĂTE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0458/2007, adresată de Luis J. Fernandéz Fernandéz, de naţionalitate 
spaniolă, în numele Asociación de Vecinos de Candás „Amigos de Candás”, 
privind efectele nocive ale lucrărilor de amenajare din portul Gijon asupra plajelor 
Peña María şi Xivares

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul denunţă efectele nocive pe care proiectul autorităţilor locale de extindere a 
portului Gijon riscă să le aibă asupra plajelor Peña María şi Xivares. Petiţionarul critică 
nivelul deja ridicat al poluării generat de activităţile industriale din zonă şi consideră că planul 
de extindere a instalaţiilor din portul Gijon nu ţine seama de impactul ecologic negativ asupra 
zonelor înconjurătoare. Petiţionarul solicită Parlamentului European să ceară Comisiei să 
investigheze dacă legislaţia CE este respectată.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 20 septembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 februarie 2008.

Petiţionarul, în numele Asociaţiei de rezidenţi „Amigos de Candás”, reclamă extinderea 
planificată a portului Gijón. Petiţionara explică faptul că lucrările planificate de extindere 
includ lucrări în munţii din apropiere şi pe plajele Peña María şi Xivares, fapt ce are efecte 
negative semnificative asupra mediului.

Comisia a studiat deja acest caz în petiţia nr. 58/2007.
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Directiva 85/337/CEE1, astfel cum a fost modificată prin directivele 97/11/CE2 şi 
2003/35/CE3 stipulează dispoziţii pentru evaluarea impactului de mediu (EIM) a anumitor 
proiecte. 

Conform informaţiilor disponibile, o procedură completă de evaluare a impactului pentru 
extinderea portului Gijón s-a desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile Directivei EIM. 
Concluziile EIM menţionate mai sus au fost publicate în Monitorul Oficial spaniol („BOE”) 
nr. 21 din 24.1.2004, paginile 3056-3073. Efectele posibile ale lucrărilor de extindere asupra 
munţilor din apropiere au fost luate în considerare, iar alternativa aleasă a fost cea mai puţin 
dăunătoare pentru mediu, conform studiilor desfăşurate.

În aceste condiţii, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a legislaţiei Comunităţii 
Europene în domeniul mediului şi nu poate urmări în continuare acest caz.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului. Jurnalul Oficial L 175, 05/07/1985
2 Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. Jurnalul Oficial L 073, 14/03/1997 
3 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării 
publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul şi de modificare a Directivelor 85/337/CEE
şi 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie. Jurnalul Oficial L 
156, 25.6.2003.


