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Tárgy: Antonio Morales Mendez spanyol állampolgár által az aguimesi 
polgármesteri hivatal (Aguimes, Spanyolország) nevében benyújtott 
0461/2006. számú petíció a 85/337/EK, 92/43/EK és 79/409/EK irányelveknek 
egy ERFA-támogatással finanszírozott, az arinagai kikötő (Gran Canaria, 
Spanyolország) kibővítését célzó projekt általi megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának, Aguimes polgármesterének állítása szerint az arinagai kikötő (Gran 
Canaria, Spanyolország) kibővítését célzó, ERFA-támogatással finanszírozott projekt 
végrehajtása a közösségi környezetvédelmi jogszabályok – különösen a 85/337/EK, a 
92/43/EK és a 79/409/EK irányelv – súlyos megsértésével járna. Véleménye szerint nem 
végezték el megfelelően a környezeti hatásvizsgálatot, mivel az figyelmen kívül hagyta, hogy 
a projekt káros hatással van az e területen élő védett fajokra. A petíció benyújtója kéri a 
Parlament beavatkozását a projekt leállítása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2006. október 31-én. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. április 17.

 I. A petíció

A petíció benyújtója kifogásolja a Gran Canaria szigetén (Kanári-szigetek) található arinagai 
kikötő kibővítését, amely befolyással lehet a védett természetes élőhelyekre és fajokra. 
Állítása szerint a hatóságok nem becsülték fel megfelelően a projekt egyes fontos fajokra és 
élőhelyekre – így például az arinagai öbölben és a formasi öbölben, közvetlenül a Playa del 



PE405.786v01-00 2/3 CM\720287HU.doc

HU

Cabrón közösségi jelentőségű terület (ES7010053) mellett található víz alatti algamezőkre –
gyakorolt hatását. A petíció benyújtója szerint annak ellenére, hogy ezek a területek kívül 
esnek a közösségi jelentőségű területek határain, természeti értékeik alapján az említett 
közösségi jelentőségű területek részévé kellett volna válniuk.  A petíció benyújtója szerint 
továbbá nem vizsgálták meg a környezetet kevésbé befolyásoló alternatívákat.
A petíció benyújtója továbbá úgy véli, hogy a projekt káros hatással lehet egyes, a természetes 
élőhelyekről szóló irányelv IV. mellékletében felsorolt fajokra, mint az álcserepesteknős és a 
közönséges levesteknős. Rámutat arra, hogy a madárvédelmi irányelv I. mellékletében 
felsorolt védett madárfajokat illetően a projekt valószínűleg ugyanígy érinti a 351. sz. fontos 
madárélőhelyet (IBA-területet) is, amelyet a kanári-szigeteki hatóságok nem nyilvánítottak 
különleges madárvédelmi területté (SPA-területté).

II. A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban
A Bizottság ismeri a petíció benyújtója által ismertetett tényeket és érveket, amelyek már 
tárgyát képezték egy, a Bizottsághoz benyújtott panasznak.  
A petíció benyújtója által beadott másik panasz (2004/4430. sz.) nyilvántartásba vételét 
követően a Bizottság vizsgálatot indított annak tisztázására, hogy az arinagai kikötő (Gran 
Canaria) kibővítését célzó projekttel kapcsolatban teljesítik-e a spanyol hatóságok a vadon élő 
madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelvben (1979. április 2.)1

(„madárvédelmi irányelv”), a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelvben (1992. május 21.)2

(„élőhelyvédelmi irányelv”), továbbá az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelvben (1985. június 27.)3 („KHV-
irányelv”) előírt közösségi kötelezettségeiket.

A panaszban felvetett kérdések tisztázására a Bizottság a spanyol hatóságokhoz fordult a 
hatályos közösségi jogszabályoknak a projekt esetében történő alkalmazását illetően. 

A spanyol hatóságok által szolgáltatott információk megerősítették, hogy a kibővítési 
projekttel kapcsolatban az illetékes hatóságok elvégezték a környezeti hatásvizsgálatot, és 
elbírálták a projekt alternatíváit is. Az említett hatásvizsgálat során nem állapították meg, 
hogy a projekt jelentős hatással lenne a fent említett közösségi jelentőségű területekre.  

A spanyol hatóságok felvilágosítást adtak azokról az ornitológiai indokokról is, amelyek 
alapján a 351. sz. IBA-terület egyes részeit nem nyilvánították a madárvédelmi irányelv 
szerinti különleges madárvédelmi területté (SPA-területté). 
Továbbá úgy vélik, hogy a 351. sz. IBA-területen elő fajok nagy számban megtalálhatók a 
kanári-szigeteki hatóságok által különleges madárvédelmi területté nyilvánított régiókban.
Mindezt figyelembe véve a Bizottság azon a véleményen volt, hogy nem került sor a 
közösségi környezetvédelmi jogszabályok megsértésére.
Ezt követően 2005. október 28-án a Bizottság a vizsgálat lezárására irányuló szándékáról 
tájékoztatta a panaszost, akinek egy hónap állt rendelkezésére, hogy megjegyzéseket tegyen 
az ügyben. A panaszos 2005. december 21-én válaszolt. A panaszos érveinek vizsgálata után 
                                               
1 HL L 103., 1979.4.25, 1–18. o.
2 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
3 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
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a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy azok nem tartalmaznak olyan új tényállást, 
amely lehetővé tenné a Bizottság számára az ügy továbbvitelét. 

III. Következtetések

Ezért a Bizottság úgy véli, hogy a petíció benyújtója által ismertetett érvek már vizsgálat 
tárgyát képezték az általa benyújtott panasz kivizsgálásakor. A Bizottság véleménye szerint 
nem tártak fel olyan további okokat, amelyek alapján megállapítható lenne a vonatkozó 
közösségi környezetvédelmi jogszabályok megsértésére.


