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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0058/2007 от Роза Алварес Алварес  (Rosa Álvarez Álvarez), с 
испанско гражданство, от името на Асоциацията на жителите на  
Транкеру Сиварес (Tranqueru Xivares), община Карено, Астурияс 
(Carreno, Asturias), Испания, подкрепена от 8,800 подписа, в протест 
срещу проект за развитие на пристанище и опустошителния му ефект 
върху околната среда.  

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията иска Европейската комисия да прикани Кралство Испания, 
във връзка с проект за развитие на пристанище Хихон (Gijón), да не извършва изкопни 
работи в Алто де Абоно (Alto de Abono) за добив на насипен материал. Твърди се, че 
такива изкопни работи могат да засегнат бреговата ивица (защитена със закон), 
социалните (развлекателни) и икономическите (туризъм и търговия) условия, които  
предлагат бреговете на Пеня Мария (Peña María) и Сиварес (Xivares); както и местните 
жители, тъй като Алто де Абоно представлява естествено препятствие пред емисиите 
от близкия завод (касае се за високо индустриализирана област). Вносителката на 
петицията посочва, че проектът се съфинансира от Европа (300 млн. eвро) ï 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 май 2007 година. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията (получен на 21 септември 2007 година).

I.  Петицията

Вносителката на петицията, от името на асоциацията на жителите "Ел Транкеру-
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Сиварес" (El Tranqueru-Xivares), прави оплакване срещу предлаганото разширение на 
пристанище Хихон. Тя пояснява, че работите по предложеното разширение включват 
изкопни работи в близките планини и бреговете (Пеня Мария и Сиварес) с потенциално 
отрицателно въздействие върху околната среда.

II. Коментар на Европейската комисия по петицията

Директива 85/337/EИО1, изменена с Директиви 97/11/EC2 и 2003/35/EC3 изисква за 
някои проекти да се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 

Според наличната информация, пълна процедура на оценка на въздействието по 
отношение на разширението на пристанище Хихон е била проведена в съответствие с 
Директивата за ОВОС. Заключенията на горепосочената ОВОС са обнародвани в 
испанския държавен вестник ("BOE") № 21 oт 24.1.2004, стр. 3056-3073. Възможните 
ефекти от строителните работи по разширението върху близките планини и брегове са 
взети под внимание и, в съответствие с проведените проучвания, избраната алтернатива 
е приета като най-безвредна за околната среда. 

Важно е да се отбележи, че вносителката на петицията е представила също своите 
коментари в контекста на горепосочената процедура.

III. Заключение

С оглед на горното, Европейската комисия не констатира нарушение на екологичното 
законодателство на Общността и въз основа на това не е в състояние да следи случая 
по-нататък. ï

                                               
1/ Директива на Съвета 85/337/EИО oт 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда. Официален вестник  L 175, 05/07/1985;
2/ Директива на Съвета 97/11/EC oт 3 март 1997 г. за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно 

оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, Официален 
вестник  L 073, 14/03/1997;

3/ Директива 2003/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за осигуряване 
участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до 
околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие 
на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета, Официален вестник L 156, 25.6.2003.
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