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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia 0058/2007, adresată de Rosa Álvarez Álvarez, de naţionalitate 
spaniolă, în numele Tranqueru Xivares Residents'Association (localitatea 
Carreno, Asturias, Spania), având 8 800 de semnături, protestând împotriva 
unui proiect de dezvoltare a portului şi a efectului său devastator asupra 
mediului

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionara cere Comisiei Europene să solicite Regatului Spaniei, în legătură cu proiectul de 
dezvoltare a portului Gijón, să renunţe la excavarea „Alto de Abono” în scopul obţinerii de 
umplutură. Ea argumentează că lucrările de excavaţie vor afecta linia ţărmului (protejată de 
lege), beneficiile sociale (agrement public) şi economice (comerţ turistic) furnizate de plajele 
Penamaría şi Xivares, precum şi localnicii, dat fiind faptul că Alto de Abono este o barieră 
naturală împotriva emisiilor provenite de la o platformă industrială din apropriere (aceasta 
este o zonă cu un grad ridicat de industrializare). Petiţionarul arată că proiectul beneficiază de
co-finanţare europeană (300 000 000 euro).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii (articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură). 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 septembrie 2007.

I.  Petiţia

Petiţionara, în numele Asociaţiei Rezidenţilor „El Tranqueru-Xivares”, protestează împotriva 
extinderii propuse a portului Gijón. Petiţionara explică faptul că lucrările de extindere propuse 
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includ lucrări de excavaţie în munţii din împrejurimi şi pe plaje (Peña María şi Xivares), cu 
potenţiale efecte negative semnificative asupra mediului. 

II. Observaţiile Comisiei privind petiţia  

Directiva 85/337/CEE1 astfel cum a fost modificată de Directivele 97/11/CE2 şi 2003/35/CE3

prevede Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) a anumitor proiecte.

Potrivit informaţiilor disponibile, s-a realizat o procedură de evaluare a impactului global al
lărgirii portului Gijón în conformitate cu dispoziţiile Directivei EIM. Concluziile EIM-ului
menţionat mai sus au fost publicate în Jurnalul Oficial spaniol („BOE”) 21, 24.1.2004, pp. 
3056-3073. Au fost luate în considerare efectele posibile ale lucrărilor de dezvoltare asupra
plajelor şi a munţilor din împrejurimi şi, în conformitate cu studiile realizate, alternativa
aleasă s-a dovedit a fi cea mai puţin nocivă pentru mediu. 

Trebuie observat faptul că petiţionara a prezentat, de asemenea, observaţiile sale în contextul 
procedurii de mai sus. 

III. Concluzie

Având în vedere cele menţionate mai sus, Comisia nu poate identifica vreo încălcare a 
legislaţiei Comunităţii Europene în domeniul mediului şi, pe această bază, nu poate urmări
aceste chestiuni în continuare.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 

private asupra mediului. Jurnalul Oficial L 175, 5.7.1985

2 Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. Jurnalul Oficial L 073, 14.3.1997 

3 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din  26 mai 2003 de instituire a participării 
publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul şi de modificare a Directivelor Consiliului 
85/337/CEE şi 96/61/CE în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie Jurnalul Oficial L 156, 
25.6.2003.
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