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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Tranqueru Xivares lakóközösség nevében (Carreno községe, Asturias, 
Spanyolország) Rosa Álvarez Álvarez spanyol állampolgár által benyújtott
0058/2007. számú petíció (a petíciót aláírók száma: 8 800) egy 
kikötőfejlesztési projekt és annak a környezetre gyakorolt pusztító hatása 
ellen

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri az Európai Bizottságot, hogy szólítsa fel a Spanyol Királyságot, 
hogy a Gijón kikötőfejlesztési projekttel összefüggő, tömedékkinyerésre irányuló ‘Alto de 
Abono’ kivájási tervet akadályozza meg. A kérelmező úgy véli, hogy az ilyen jellegű kivájás 
negatív hatást gyakorol (a törvény által védett) tengerpartra, a Penamaría és Xivares 
strandokból származó társadalmi (szabadidős) és gazdasági (idegenforgalmi) előnyökre, 
valamint a helyi lakosságra mivel az Alto de Abono természetes akadályt képez egy közeli 
ipartelep kibocsátása ellen (ami egy jelentősen iparosított terület). A kérelmező rámutat arra, 
hogy a projektet Európával közösen finanszírozzák (300 000 000 euróval).

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2007. május 22-én. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. szeptember 21.

I. A petíció
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Az „El Tranqueru-Xivares” lakóközösség nevében a petíció benyújtója a Gijón kikötő 
kibővítése ellen tiltakozik. Kifejti, hogy a tervezett kibővítési munkálatok a környező 
hegyekben és tengerpartokon (Peña María és Xivares) történő kivájásokat is magukban 
foglalnak, amelyek jelentős negatív hatást gyakorolhatnak a környezetre.

II. A Bizottság megjegyzései a petícióhoz

A 97/11/EK1 és a 2003/35/EK2 irányelvek által módosított 85/337/EGK3  irányelv környezeti 
hatástanulmányt (KHV) ír elő egyes projektekre vonatkozóan.. 

A meglévő információk alapján elmondható, hogy teljes körű hatásvizsgálatot folytattak a 
gijóni kikötő bővítéséről az KHV-irányelv rendelkezéseivel összhangban. A fent említett 
környezeti hatástanulmányt közzétették a spanyol Hivatalos Lap („BOE”) 2004. január 24-i, 
21. számában, a 3056-3073 oldalakon. A bővítési munkálatoknak a közeli hegyekre és 
tengerpartokra gyakorolt lehetséges hatásait figyelembe vették, és a lefolytatott vizsgálatok 
alapján a választott alternatíva a legkevésbé káros a környezetre.

Érdemes megjegyezni, hogy a petíció benyújtója a fent említett eljárásra vonatkozó 
megjegyzéseit is benyújtotta.

III. Következtetés

A fentiek figyelembevételével a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Európai Közösség 
környezetvédelmi jogszabályainak semmiféle megsértése nem áll fenn, ezért további 
intézkedéseket az ügyben nem tesz.

                                               
1 Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelvet 

módosító 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv. Hivatalos Lap, L 073., 1997.03.14. 

2 A környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a 
nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi 
irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv. Hivatalos 
Lap, L 156., 2003.06.25.

3 Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 1985. június 27-i 
85/337/EGK tanácsi irányelv. Hivatalos Lap, L 175., 1985.07.05.
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