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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0058/2007, którą złożyła Rosa Álvarez Álvarez (Hiszpania) w imieniu 
Stowarzyszenia Mieszkańców Tranqueru Xivares (gmina Carreno, Asturia, 
Hiszpania), z 8 800 podpisami, w sprawie protestu przeciwko projektowi 
rozbudowy portu i jego zgubnemu wpływowi na środowisko naturalne

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca się z prośbą, w związku z projektem rozbudowy portu Gijonie, aby 
Komisja Europejska wezwała Królestwo Hiszpanii do powstrzymania się od eksploatacji 
„Alto de Abono” w celu uzyskania materiału zasypowego. Twierdzi ona, że tego typu roboty 
wydobywcze będą miały negatywny wpływ na linię brzegową (prawnie chronioną) oraz 
społeczne (rekreacyjne) i gospodarcze (związane z sektorem turystycznym) korzyści, jakie 
przynoszą plaże Penamaría i Xivares, a także na życie lokalnych mieszkańców, ponieważ 
„Alto de Abono” stanowi naturalną barierę dla emisji z pobliskich zakładów przemysłowych 
(jest to obszar wysoko uprzemysłowiony). Składająca petycję zwraca uwagę na fakt, że 
przedsięwzięcie jest współfinansowane z funduszy europejskich (kwotą w wysokości 300 000 
000 euro)

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną w dniu 22 maja 2007 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 września 2007 r.

„I.  Petycja

Składająca petycję w imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców Tranqueru Xivares protestuje 
przeciwko projektowi rozbudowy portu w Gijonie. Wyjaśnia ona, że projekt rozbudowy 
obejmuje roboty wydobywcze w pobliżu gór i plaż (Peña María i Xivares), co może mieć 
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znaczny negatywny wpływ na środowisko naturalne.

II. Komentarz Komisji w sprawie petycji

Dyrektywa 85/337/EWG1 zmieniona dyrektywami 97/11/WE2 oraz 2003/35/WE3 przewiduje 
przeprowadzanie oceny wpływu na środowisko niektórych przedsięwzięć. 

Zgodnie z dostępnymi informacjami pełna procedura oceny wypływu na środowisko 
rozbudowy portu w Gijonie została przeprowadzona zgodnie z przepisami dyrektywy w 
sprawie ocen wpływu na środowisko. Wnioski wyżej wymienionej oceny wpływu na 
środowisko zostały opublikowane w hiszpańskim Dzienniku Urzędowym (BOE) nr 21 z dnia 
24.1.2004, str. 3056-3037. Uwzględniono w niej ewentualne skutki robót mających na celu 
rozbudowę w pobliżu gór i plaż i, zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, wybrano 
alternatywę, którą uznano za najmniej szkodliwą dla środowiska naturalnego.

Należy jednak podkreślić, że składająca petycję przedstawiła swoje komentarze w ramach 
wyżej wymienionej procedury.

III. Wnioski

W świetle powyższego Komisja nie może stwierdzić naruszenia prawa wspólnotowego w 
zakresie ochrony środowiska i w związku z tym nie może dalej prowadzić dochodzenia w tej 
sprawie.”

                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.
Dziennik Ustaw L 175 z 5.7.1985.

2 Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zastępująca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny 
wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Dziennik 
Ustaw L 073 z 14.3.1997 
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział 
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska i 
zmieniająca dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE w zakresie udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości. Dziennik Ustaw L 156 z 25.6.2003 
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