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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0461/2006 af Antonio Morales Mendez, spansk statsborger, for 
Ayuntamento de Aguimes (Aguimes, Spanien), om overtrædelse af EF-
direktiver 85/337, 92/43 og 79/409 gennem et EFRU-finansieret projekt om 
udvidelse af havnen i Arinaga (Gran Canaria, Spanien)

1. Sammendrag

Andrageren, som er borgmester for byen Aguimes, fastholder, at gennemførelse af et EFRU-
finansieret projekt om udvidelse af havnen i Arinage (Gran Canaria, Spanien) ville føre til 
alvorlige overtrædelser af EF's miljølovgivning, navnlig EF-direktiver 85/337, 92/43 og 
79/409. Han mener, at miljøkonsekvensvurderingen ikke er blevet gennemført ordentligt, idet 
den ikke tager hensyn til projektets skadelige indvirkning på beskyttede arter i området. 
Andrageren beder Europa-Parlamentet om at gribe ind for at forhindre gennemførelsen af 
projektet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. oktober 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. april 2008

"I. Andragendet
Andrageren protesterer mod den planlagte udvidelse af havnen i Arinaga på Gran Canaria, 
som sandsynligvis ville påvirke beskyttede naturtyper og arter. Han hævder, at 
myndighederne ikke har foretaget en ordentlig vurdering af projektets indvirkning på nogle 
vigtige arter og natyrtyper, bl.a. havgræsenge i Arinagabugten og Formasbugten lige ved 
siden af Playa del Cabrón, som er en lokalitet af fællesskabsbetydning (ES7010053). 
Andrageren hævder, at selv om disse områder ligger uden for grænserne for lokaliteten af 
fællesskabsbetydning, burde de på grund af deres naturværdier have været inddraget i den 
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nævnte lokalitet af fællesskabsbetydning.  Andrageren hævder endvidere, at de alternative 
løsninger, som kunne have haft en mindre indvirkning, ikke er blevet vurderet.

Andrageren mener endvidere, at dette projekt kan få skadelige virkninger for prioriterede arter 
i habitatdirektivets bilag IV, f.eks. caretta caretta og grøn havskildpadde. Han nævner også 
den sandsynlige effekt på det vigtige fugleområde (IBA) nr. 351, som af de canariske 
myndigheder ikke er udpeget som særligt beskyttet område (SBO), i forhold til beskyttede 
fugle, som er opført i bilag I til fugledirektivet.
II. Kommissionens bemærkninger

Kommissionen er bekendt med de spørgsmål og argumenter, som andrageren rejser, da de 
også har været genstand for en klage indbragt for Kommissionen.  

I forlængelse af samme andragers indbringelse af en klage (nr. 2004/4430) gennemførte 
Kommissionen en undersøgelse af, hvorvidt de spanske myndigheder opfyldte 
fællesskabskravene i henhold til Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse 
af vilde fugle2(fugledirektivet), Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter3(habitatdirektivet) og Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. 
juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet4(VVM-direktivet) i forbindelse med udvidelsesprojektet for havnen i Arinaga (Gran 
Canaria).

Med henblik på at vurdere de spørgsmål, som klageren rejste, henvendte Kommissionen sig til 
de spanske myndigheder angående den måde, den gældende fællesskabslovgivning var blevet 
anvendt på projektet på. 
De spanske myndigheders oplysninger bekræftede, at de kompetente myndigheder havde 
gennemført en miljøvurdering i forbindelse med projektets omfang, og at alternativer til 
projektet var blevet overvejet. I denne vurdering blev der ikke påpeget væsentlige 
indvirkninger som følge af projektet på den nævnte lokalitet af fællesskabsbetydning.  
De spanske myndigheder har også fremlagt oplysninger om de ornitologiske begrundelser for 
ikke at klassificere dele af IBA nr. 351 som et særligt beskyttet område (SBO) i henhold til 
fugledirektivet.

Desuden betragtes de arter, der findes i IBA nr. 351, som godt repræsenteret i de områder, 
som af de canariske myndigheder er klassificeret som særligt beskyttede områder.

På grundlag af ovenstående mente Kommissionen ikke, at man kunne finde noget, der 
antydede, at Fællesskabets miljølovgivning var blevet overtrådt.

Den 28. oktober 2005 informerede Kommissionen derfor klageren om, at man ville lukke 
undersøgelsen, og gav ham en måneds frist til at fremkomme med kommentarer. Klageren 
svarede den 21. december 2005. Efter at have undersøgt klagerens argumenter vurderede 
Kommissionen ikke, at der var fremkommet nye oplysninger, som kunne foranledige 
yderligere undersøgelser af sagen fra Kommissionens side."

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985 s.40.
2 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1-18.
3 EFT L 206 af 22.7.1992 s.7.
4 EFT L 175 af 5.7.1985 s.40.


