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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 58/2007, Rosa Álvarez Álvarez, Espanjan kansalainen, 
Tranqueru Xivares -asukasyhdistyksen puolesta (Carrenon kunta, Asturias, 
Espanja), ja 8 800 allekirjoittanutta, satamarakennushankkeesta ja sen 
vakavasta vaikutuksesta ympäristöön

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää, että Euroopan komissio kehottaisi Espanjan kuningaskuntaa 
välttämään kaivauksia, jotka tehtäisiin Alto de Abonossa Gijónin satamarakennushankkeen 
yhteydessä ja joiden tarkoituksena olisi saada täytemaata. Hän katsoo, että tällaiset kaivaukset 
vaikuttaisivat rannikkoon (jota suojellaan lailla), Penamarían ja Xivaresin rantojen tuomiin 
sosiaalisiin etuihin (yleinen harrastus- ja vapaa-ajantoiminta) ja taloudellisiin etuihin 
(matkailu) sekä paikallisiin asukkaisiin, sillä Alto de Abono on luonnollinen este saasteille, 
joita läheinen tehdas tuottaa (kyseessä on erittäin teollistunut alue). Vetoomuksen esittäjä 
ilmoittaa, että EU toimii hankkeen yhteisrahoittajana (300 000 000 euroa).

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. toukokuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. syyskuuta 2007

I.  Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä valittaa El Tranqueru-Xivares -asukasyhdistyksen puolesta Gijónin 
sataman suunnitellusta laajennuksesta. Hän selvittää, että laajennustöihin kuuluvat 
kaivaustyöt läheisillä vuorilla ja rannoilla (Peña María ja Xivares) ja niillä on mahdollisesti 
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huomattavia ja vakavia ympäristövaikutuksia.

II. Komission huomautukset vetoomukseen

Direktiivissä 85/337/ETY 1  sellaisena kuin sitä on muutettu direktiiveillä 97/11/EY 2  ja 
2003/35/EY3 säädetään tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista. 

Saatavilla olevien tietojen mukaan Gijónin sataman laajennustöiden täydellinen 
vaikutustenarviointi suoritettiin ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 
mukaisesti. Edellä mainitun ympäristövaikutusten arvioinnin päätelmät julkaistiin 
24. tammikuuta 2004 Espanjan virallisen lehden nro 21 sivuilla 3056–3073. Laajennustöiden 
todennäköiset vaikutukset läheisiin vuoriin ja rantoihin otettiin huomioon ja tutkimuksista 
kävi ilmi, että valittu vaihtoehto oli ympäristön kannalta vähiten vahingollinen.

On huomattava, että vetoomuksen esittäjä toimitti myös huomautuksensa edellä mainitusta 
menettelystä.

III. Päätelmät

Edellä mainittu huomioon ottaen komissio toteaa, ettei EY:n ympäristölainsäädäntöä ole 
rikottu ja näin ollen se ei voi tutkia tapausta enempää.

                                               
1 Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27. kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
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