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Utskottet för framställningar

12.2.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0458/2007, ingiven av Luis J. Fernandéz Fernandéz (spansk 
medborgare) (för Asociación de Vecinos de Candás ”Amigos de Candás”), om 
skadliga effekter på stränderna Peña María och Xivares till följd av utbyggnaden 
av hamnen i Gijón

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren påtalar de skadliga effekter som de lokala myndigheternas projekt för att bygga 
ut hamnen i Gijón har på stränderna Peña María och Xivares. Framställaren kritiserar de redan 
höga utsläppsnivåer som industrierna i området ger upphov till och anser att de negativa 
miljöeffekterna på de omgivande områdena inte beaktas i utbyggnadsplanen för 
hamnanläggningen i Gijón. Framställaren uppmanar Europaparlamentet att se till att 
kommissionen undersöker om EG-lagstiftningen följs.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 september 2007. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 12 februari 2008.

”Framställaren klagar för boendeföreningen ’Amigos de Candás’ på den föreslagna 
utbyggnaden av hamnen i Gijón. Han förklarar att den föreslagna utbyggnaden omfattar 
arbeten i de närbelägna bergen och på stränderna Peña María och Xivares, vilket ger upphov 
till betydande negativa miljöeffekter.

Kommissionen har redan undersökt detta ärende i samband med framställning 0058/2007.
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Enligt direktiv 85/337/EEG1 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt, ändrat genom direktiven 97/11/EG2 och 2003/35/EG3, ska 
miljökonsekvensbedömningar genomföras för vissa projekt.

Enligt tillgänglig information genomfördes en fullständig miljökonsekvensbedömning 
av utbyggnaden av hamnen i Gijón i e n l i g h e t  med bestämmelserna i 
direktivet om miljökonsekvensbedömningar. Slutsatserna av den ovannämnda 
miljökonsekvensbedömningen offentliggjordes i den spanska officiella tidningen (’BOE’) 
nr 21 av den 24 januari 2004, s. 3056–3073. De troliga effekterna av utbyggnadsarbetena på 
de närbelägna bergen och stränderna beaktades och det valda alternativet ansågs vara det 
minst miljöskadliga enligt de genomförda undersökningarna.

Under dessa omständigheter kan kommissionen inte konstatera att det har skett några 
överträdelser av EG:s miljölagstiftning och kan därför inte gå vidare med denna fråga.”

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt, EGT L 175, 5.7.1985.
2 Rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997 om ändring av direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan 
på miljön av vissa offentliga och privata projekt, EGT L 73, 14.3.1997.
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens 
deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på 
allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG, EUT L 156, 
25.6.2003.


