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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

Относно: Петиция 0461/2006 от Antonio Morales Mendez (испански гражданин), от 
името на Ayuntamento de Aguimes (Aguimes, Испания), относно 
нарушения на Директиви на ЕО 85/337, 92/43 и 79/409 в  рамките на 
проект, финансиран от Европейския фонд да регионално развитие, за 
разширяване на пристанището в Arinaga (Gran Canaria, Испания)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, кмет на град Aguimes, твърди, че реализирането на проекта, 
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие, за разширяване на 
пристанището на Arinaga (Gran Canaria, Испания) ще доведе до сериозни нарушения на 
законодателството на ЕО в областта на околната среда, по-специално Директиви на ЕО 
85/337, 92/43 и 79/409. Вносителят на петицията счита, че оценката за въздействие 
върху околната среда не е извършена правилно, тъй като не отчита вредното 
въздействие на проекта върху защитените видове в областта. Вносителят на петицията 
моли Европейския парламент да се намеси и да спре изпълнението на проекта. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 октомври 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 април 2008 г.

I. Петицията

Вносителят на петицията възразява срещу планираното разширяване на пристанището 
в гр. Arinaga в Gran Canaria (Канарски острови), което вероятно ще има въздействие 
върху защитени природни местообитания и видове. Вносителят на петицията твърди, 
че властите не са оценили правилно въздействието на проекта върху някои важни 
видове и местообитания като "Seagrass meadows", разположени в залива на Arinaga и 
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залива на Formas точно до територията от интерес за Общността "Playa del Cabrón" 
(ES7010053). Вносителят на петицията твърди, че дори тези области да са извън 
рамките на територията от интерес за Общността, въз основа на природните им 
ценности те трябва да бъдат включени в посочената територия от интерес за 
Общността. Според вносителя на петицията също така не са оценени алтернативи, 
които биха имали по-малко вредно въздействие.

Вносителят на петицията смята също така, че проектът може да има вредно 
въздействие върху приоритетни видове съгласно Приложение ІV на Директивата за 
местообитанията като напр. "Caretta caretta" и "Green sea turtle". Той също така 
споменава вероятното въздействие върху Орнитологично важна зона (Important Bird 
Area, IBA) № 351, която не е класифицирана като специална защитена зона (SPA) от 
канарските власти, във връзка със защитените птици, изброени в Приложение І на 
Директивата за птиците.

II. Коментар на Комисията относно петицията 
Комисията е запозната с въпросите и аргументите, повдигнати от вносителя на 
петицията, които са също така предмет на жалба, внесена в Комисията.  
Освен регистрация на жалбата под № 2004/4430 на вносителя на петицията, Комисията 
извърши разследване относно спазване от страна на испанските власти на общностните 
задължения съгласно Директива на Съвета 79/409/ЕИО от 2 април 1979 г. относно 
опазването на дивите птици1 ("Директива за птиците"),  Директива на Съвета 
92/43/ЕИО от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна2 ("Директива за местообитанията") и Директива на Съвета 85/337/ЕИО 
от 27  юни 1985 г. за оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда3 (Директива за оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС)) във връзка с проекта за разширяване на пристанището на гр. Arinaga (Gran 
Canaria).
За да оцени въпросите, повдигнати от вносителя на петицията, Комисията отправи 
запитвания към испанските власти относно начина, по който приложимото общностно 
право се прилага по отношение на проекта. 

Данните, предоставени от испанските власти, потвърдиха, че компетентните власти са 
извършили оценка за въздействието върху околната среда във връзка с разширяването 
по проекта и са разгледани алтернативи на проекта. Гореспоменатата оценка не е 
установила значително въздействие в резултат от проекта върху гореспоменатата 
територия от интерес за Общността.  
Испанските власти предоставиха също така информация за орнитологичните причини, 
поради които части от IBA № 351 не са класифицирани като специална защитена зона 
по смисъла на Директивата за птиците. 

В допълнение видовете, които присъстват на територията на IBA № 351, се считат 
представени в зоните, класифицирани като специални защитени зони от канарските 

                                               
1 OВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1–18
2 OВ L 206 22.07.1992 г., стр. 7
3 OВ L 175 05.07.1985 г., стр. 40



CM\720287BG.doc 3/3 PE405.786v01-00

BG

власти.  
С оглед на гореизложеното Комисията счита, че не е налице нарушение на 
законодателството на Общността в областта на околната среда.
Ето защо на 28 октомври 2005 г. Комисията уведоми жалбоподателя за намерението си 
да преустанови разследването, като му предостави срок от един месец за отговор. 
Жалбоподателят отговори на 21 декември 2005 г. След като разгледа изложените от 
жалбоподателя доводи, Комисията счете, че не са налице нови елементи, които да 
позволят на Комисията да продължи работа по преписката. 

III. Заключения

Въз основа на тези факти Комисията счита, че доводите на вносителя на петицията вече 
са разгледани в рамките на разследването, направено във връзка с неговата жалба. 
Комисията счита, че не са предоставени нови факти, които да установят нарушение на 
съответното законодателство на Общността в областта на околната среда.


