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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0058/2007, ingediend door Rosa Álvarez Álvarez (Spaanse 
nationaliteit), namens de bewonersvereniging Tranqueru Xivares (gemeente 
Carreno, Asturias, Spanje), gesteund door 8 800 medeondertekenaars,
waarin wordt geprotesteerd tegen een ontwikkelingsproject voor een haven 
en de zeer nadelige gevolgen daarvan voor het milieu

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster vraagt de Europese Commissie om een beroep te doen op het Koninkrijk Spanje 
om in verband met het ontwikkelingsproject voor de haven van Gijón af te zien van afgraving 
van de "Alto de Abono" om materiaal voor ophoging te winnen. Zij stelt dat deze afgraving 
nadelige effecten zal hebben voor de (wettelijk beschermde) kustlijn, de maatschappelijke 
(recreatie) en economische (toerisme) functie van de stranden van Peña María en Xivares en 
plaatselijke bewoners omdat de Alto de Abono een natuurlijke barrière vormt tegen de 
uitstoot uit een nabijgelegen fabriek (het gaat hier om een sterk geïndustrialiseerd gebied). 
Indienster wijst erop dat het project door Europa wordt medegefinancierd (300 000 000 
EUR).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 september 2007

I. Het verzoekschrift

Indienster klaagt namens de bewonersvereniging “El Tranqueru-Xivares” over de 
voorgestelde uitbreiding van de haven van Gijón. Ze legt uit dat de afgravingen die in verband 
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met de voorgestelde uitbreidingswerken in de nabijgelegen bergen en op de stranden van Peña 
María en Xivares zullen worden verricht, aanzienlijke negatieve effecten op het milieu 
kunnen hebben.

II. Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Richtlijn 85/337/EEG1, als gewijzigd bij de Richtlijnen 97/11/EG2 en 2003/35/EG3, voorziet 
in de milieueffectbeoordeling (MEB) van bepaalde projecten.

Volgens de beschikbare informatie is voor de uitbreiding van de haven van Gijón een 
volledige MEB-procedure uitgevoerd, overeenkomstig de bepalingen van de MEB-richtlijn. 
De conclusies hiervan zijn gepubliceerd in de Spaanse staatscourant van 24 januari 2004 (nr. 
21, blz. 3056-3073). De waarschijnlijke effecten van de uitbreidingswerken op de 
nabijgelegen bergen en stranden zijn bij de effectbeoordeling in aanmerking genomen. 
Volgens de verrichte studies is de gekozen oplossing het minst schadelijk voor het milieu.

Vermeldenswaard is dat indiener haar opmerkingen ten aanzien van dit project ook in het 
kader van bovengenoemde procedure heeft gemaakt.

III. Conclusie

Gezien het bovenstaande kan de Commissie geen inbreuk op het communautair milieurecht
vaststellen, waardoor ze deze zaak niet verder kan vervolgen.

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten. PB L 175 van 5.7.1985.
2 Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. PB L 73 van 14.3.1997. 
3 Richtlĳn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van 
het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu en, met betrekking tot 
inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wĳziging van de Richtlĳnen 85/337/EEG en 96/61/EG 
van de Raad. PB L 156 van 25.6.2003.
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