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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0461/2006, του Antonio Morales Mendez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του δήμου «Ayuntamento de Aguimes» (Aguimes, Ισπανία), 
σχετικά με παραβιάσεις των κοινοτικών οδηγιών 85/337, 92/43 και 79/409 
από σχέδιο επέκτασης του λιμένα της Arinaga (Μεγάλη Κανάρια, Ισπανία) 
που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, δήμαρχος της πόλης της Aguimes, ισχυρίζεται ότι η υλοποίηση σχεδίου για την 
επέκταση του λιμένα της Arinaga (Μεγάλη Κανάρια, Ισπανία), το οποίο χρηματοδοτείται από 
το ΕΤΠΑ, θα οδηγήσει σε σημαντικές παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το 
περιβάλλον, και συγκεκριμένα των κοινοτικών οδηγιών 85/337, 92/43 και 79/409. Θεωρεί ότι 
η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν διενεργήθηκε δεόντως καθώς παραβλέπει
τον καταστροφικό αντίκτυπο του σχεδίου στα προστατευόμενα είδη της περιοχής. Ο 
αναφέρων ζητεί την παρέμβαση του Κοινοβουλίου, προκειμένου να διακοπεί η υλοποίηση 
του σχεδίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Οκτωβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Απριλίου 2008.

I. Η αναφορά

Ο αναφέρων αντιτίθεται στη σχεδιαζόμενη επέκταση του λιμένα Arinaga στη Μεγάλη 
Κανάρια (Κανάριοι Νήσοι) η οποία θα έχει πιθανώς αντίκτυπο στους προστατευόμενους 
φυσικούς οικοτόπους και τα προστατευόμενα είδη. Ισχυρίζεται ότι οι αρχές δεν έχουν 
εκτιμήσει δεόντως τις επιπτώσεις του σχεδίου σε ορισμένα σημαντικά είδη και οικοτόπους, 
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όπως οι «λειμώνες θαλάσσιας βλάστησης» που βρίσκονται στον κόλπο της Arinaga και στον 
κόλπο Formas σε άμεση γειτνίαση με τον τόπο κοινοτικής σημασίας «Playa del Cabrón»
(ES7010053). Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ακόμη και αν αυτές οι περιοχές είναι εκτός των 
ορίων του ΤΚΣ, βάσει της φυσικής τους αξίας θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί στον 
προαναφερθέντα ΤΚΣ. Επίσης, σύμφωνα με τον αναφέροντα, δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές 
λύσεις που θα είχαν ενδεχομένως λιγότερες επιπτώσεις.

Ο αναφέρων πιστεύει επίσης ότι το σχέδιο μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβείς επιπτώσεις για 
τα είδη προτεραιότητας στο πλαίσιο του Παραρτήματος IV της οδηγίας για τους οικοτόπους, 
όπως η «Caretta caretta» και η «πράσινη θαλάσσια χελώνα». Αναφέρει επίσης τον πιθανό 
αντίκτυπο στη σημαντική ζώνη για τη διατήρηση των πτηνών (IBA) αριθ.°351, η οποία δεν 
έχει χαρακτηρισθεί ως ΖΕΠ από τις αρχές των Καναρίων Νήσων, σε σχέση με τα 
προστατευόμενα πτηνά που απαριθμούνται στο Παράρτημα I της οδηγίας για τα πτηνά.

II. Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή γνωρίζει τα θέματα και τα επιχειρήματα που προέβαλε ο αναφέρων, τα οποία 
αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο καταγγελίας που υποβλήθηκε στην Επιτροπή.

Σε συνέχεια της καταχώρισης της καταγγελίας, (αριθ. 2004/4430), από τον ίδιο αναφέροντα, 
η Επιτροπή διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωση των ισπανικών αρχών προς τις 
κοινοτικές υποχρεώσεις, δυνάμει της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου
1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών1 («οδηγία για τα πτηνά»), της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας2 («οδηγία για τους οικοτόπους») και της 
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον3 («οδηγία 
ΕΠΕ»), σε σχέση με το σχέδιο επέκτασης του λιμένα Arinaga (Μεγάλη Κανάρια).
Προκειμένου να εκτιμηθούν τα ζητήματα που έθιξε η καταγγελία, η Επιτροπή προέβη σε 
διαβήματα προς τις ισπανικές αρχές σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η 
ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία στο συγκεκριμένο σχέδιο. 

Οι παρασχεθείσες πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι διενεργήθηκε 
περιβαλλοντική εκτίμηση σε σχέση με την επέκταση του έργου από τις αρμόδιες αρχές και 
ότι εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις. Η προαναφερθείσα εκτίμηση δεν μπόρεσε να εντοπίσει 
σημαντικές επιπτώσεις, οφειλόμενες στο έργο, στον προαναφερθέντα ΤΚΣ.

Οι ισπανικές αρχές παρείχαν επίσης πληροφορίες για τους λόγους ορνιθολογικής φύσεως για 
τους οποίους δεν χαρακτήρισαν τμήματα της σημαντικής ζώνης για τη διατήρηση των 
πτηνών (IBA) αριθ. 351 ως ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) δυνάμει της οδηγίας για τα 
πτηνά. 

Επιπλέον, θεωρείται ότι τα είδη που είναι παρόντα στην IBA αριθ.°351 διαθέτουν 
ικανοποιητικό αριθμό πληθυσμού στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως ΖΕΠ από τις 
αρχές των Καναρίων Νήσων.

                                               
1 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1–18
2 ΕΕ L 206 της 22.07.1992 σ. 7
3 ΕΕ L 175 της 05.07.1985 σ. 40
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Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή απεφάνθη ότι δεν μπορεί να διαπιστωθεί 
παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Στις 28 Οκτωβρίου 2005, η Επιτροπή ενημέρωσε συνεπώς τον καταγγέλλοντα σχετικά με την 
πρόθεσή της να περατώσει την έρευνα και του έδωσε περιθώριο ενός μήνα προκειμένου να 
διατυπώσει τις παρατηρήσεις του. Ο καταγγέλλων απάντησε στις 21 Δεκεμβρίου 2005. 
Κατόπιν εξέτασης των επιχειρημάτων που προέβαλε ο καταγγέλλων, η Επιτροπή έκρινε ότι 
δεν εντοπίσθηκαν νέα στοιχεία τα οποία να δίνουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή να 
συνεχίσει περαιτέρω την εξέταση του φακέλου. 

III. Συμπεράσματα

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα επιχειρήματα του αναφέροντος έχουν ήδη 
εξεταστεί στο πλαίσιο της διερεύνησης της καταγγελίας του. Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν 
παρασχέθηκαν πρόσθετα στοιχεία τα οποία να οδηγούν στη διαπίστωση παραβίασης της 
συναφούς κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον.


