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Betreft: Verzoekschrift 0461/2006, ingediend door Antonio Morales Mendez (Spaanse 
nationaliteit), namens de gemeente van Aguimes (Aguimes, Spanje), over 
schendingen van EG-Richtlijnen 85/337, 92/43 en 79/409 door een door het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling gefinancierd project dat 
bedoeld is om de haven van Arinaga (Gran Canaria, Spanje) uit te breiden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, burgemeester van Aguimes-stad, beweert dat de realisatie van een door het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling gefinancierd project dat bedoeld is om de haven van 
Arinaga (Gran Canaria, Spanje) uit te breiden, resulteert in ernstige schendingen van de EG-
milieuwetgeving, met name EG-Richtlijnen 85/337, 92/43 en 79/409. Hij is van oordeel dat 
de beoordeling van de milieueffecten niet naar behoren is uitgevoerd omdat deze voorbijgaat 
aan het nadelige effect dat het project heeft op beschermde soorten in het gebied. Indiener 
vraagt het Parlement te interveniëren om de implementatie van het project te stoppen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 oktober 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 april 2008

 I. Het verzoekschrift
Indiener maakt bezwaar tegen de geplande uitbreiding van de haven van Arinaga in Gran 
Canaria (Canarische Eilanden) die gevolgen zou kunnen hebben voor beschermde natuurlijke 
habitats en soorten. Hij beweert dat de autoriteiten de gevolgen van het project voor bepaalde 
belangrijke soorten en habitats, zoals de zeegrasvelden, gelegen in de Baai van Arinaga en de 



PE405.786 2/3 CM\720287NL.doc

NL

Baai van Formas vlak naast het gebied van communautair belang "Playa del Cabrón" 
(ES7010053), niet naar behoren hebben beoordeeld. Indiener stelt dat zelfs al liggen deze 
gebieden buiten de grenzen van het GCB, deze op grond van hun natuurlijke waarden wel in 
het voornoemde GCB opgenomen hadden moeten zijn. Ook zijn volgens indiener de 
alternatieven die minder belastend voor het milieu zouden zijn geweest, niet beoordeeld.
Indiener is ook van mening dat het project schadelijke gevolgen zou kunnen hebben voor 
prioritaire soorten die zijn genoemd in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, zoals "Caretta 
caretta" (dikkopschildpad) en de groene zeeschildpad. Hij noemt ook de waarschijnlijke 
gevolgen voor het voor vogels belangrijke gebied IBA (Important Bird Area) nr. 351, dat door 
de Canarische autoriteiten in het kader van Bijlage I van de Vogelrichtlijn niet als een speciale 
beschermingszone (SBZ) is geclassificeerd. 

II. Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift
De Commissie is op de hoogte van de kwesties en argumenten die indiener naar voren brengt, 
die ook het onderwerp waren van een klacht die bij de Commissie is ingediend. 
Naar aanleiding van de registratie van een klacht (nr. 2004/4430) van dezelfde indiener, heeft 
de Commissie in het kader van het uitbreidingsproject van de haven van Arinaga (Gran 
Canaria) een onderzoek verricht naar de naleving door de Spaanse autoriteiten van de 
communautaire verplichtingen op grond van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 
1979 inzake het behoud van de vogelstand1 ("Vogelrichtlijn"), Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora 
en fauna2 ("Habitatrichtlijn") en Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 
betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten3

("MER-richtlijn").

Om de vragen die in de klacht naar voren werden gebracht te beoordelen heeft de Commissie 
contact opgenomen met de Spaanse autoriteiten over de manier waarop het geldende 
Gemeenschapsrecht bij het project is toegepast.

Uit de door de Spaanse autoriteiten verstrekte informatie bleek dat er in het kader van de 
uitbreiding van het project door de bevoegde autoriteiten inderdaad een 
milieueffectbeoordeling was uitgevoerd en dat er alternatieven voor het project zijn 
overwogen. Op grond van bovengenoemde beoordeling konden er geen significante gevolgen 
van het project voor het eerder genoemde GCB worden vastgesteld.
De Spaanse autoriteiten hebben ook informatie verstrekt over de ornithologische redenen om 
bepaalde delen van IBA nr. 351 op grond van de Vogelrichtlijn niet als een speciale 
beschermingszone (SBZ) te classificeren.

Bovendien zijn de in IBA nr. 351 aanwezige soorten goed vertegenwoordigd in de gebieden 
die door de Canarische autoriteiten als SBZ zijn geclassificeerd. 

Gezien het bovenstaande heeft de Commissie zich op het standpunt gesteld dat er geen 
schending van de communautaire wetgeving kon worden vastgesteld.

                                               
1 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1–18.
2 PB L 206 van 22.07.1992, blz. 7.
3 PB L 175 van 05.07.1985, blz. 40.
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Op 28 oktober 2005 heeft de Commissie klager derhalve op de hoogte gesteld van haar 
voornemen om het onderzoek te sluiten en gaf hem daarbij één maand om commentaar te 
leveren. Klager heeft daar op 21 december 2005 op geantwoord. Na bestudering van de door 
klager naar voren gebrachte argumenten, was de Commissie van mening dat er geen nieuwe 
elementen zijn vastgesteld op grond waarvan het onderzoek van het dossier kon worden 
voortgezet. 

III. Conclusies

Derhalve is de Commissie van mening dat de argumenten van indiener al zijn bestudeerd in 
het kader van het onderzoek naar aanleiding van zijn klacht. De Commissie is van mening dat 
er geen nieuwe aanwijzingen zijn verschaft op basis waarvan een inbreuk op de toepasselijke 
communautaire milieuwetgeving kan worden vastgesteld.


