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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0461/2006, którą złożył Antonio Morales Mendez (Hiszpania), 
w imieniu Ayuntamento de Aguimes (Aguimes, Hiszpania), w sprawie 
naruszenia dyrektyw WE 85/337, 92/43 oraz 79/409 w ramach 
finansowanego ze środków EFRR przedsięwzięcia mającego na celu 
rozbudowę portu Arinaga (Gran Canaria, Hiszpania)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, burmistrz miasta Aguimes, twierdzi, że realizacja finansowanego ze 
środków EFRR przedsięwzięcia mającego na celu rozbudowę portu Arinaga (Gran Canaria, 
Hiszpania) pociągnie za sobą poważne naruszenia prawodawstwa unijnego w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, w szczególności dyrektyw WE 85/337, 92/43 oraz 79/409. 
Składający petycję jest zdania, iż ocena oddziaływania na środowisko nie została 
przeprowadzona w sposób należyty, gdyż nie uwzględniono szkodliwego oddziaływania 
przedsięwzięcia na chronione gatunki zwierząt występujące na tym obszarze. Składający 
petycję zwraca się do Parlamentu o interwencję, tak aby realizacja przedsięwzięcia została 
wstrzymana.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 31 października 2006 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 kwietnia 2008 r.

I. Petycja
Składający petycję sprzeciwia się planowanej rozbudowie portu Arinaga na Gran Canaria 
(Wyspy Kanaryjskie), która prawdopodobnie będzie miała wpływ na chronione siedliska 
i gatunki. Uważa on, że władze niewłaściwie oceniły oddziaływanie przedsięwzięcia na 
niektóre ważne gatunki oraz siedliska położone nad Zatoką Arinaga i Zatoką Formas tuż obok 
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obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Playa del Cabrón” (ES7010053), takie jak „łąki 
trawy morskiej”. Składający petycję twierdzi, że nawet jeżeli tereny te leżą poza granicami 
obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, to powinny być do niego włączone z uwagi na 
wartość przyrodniczą. Według składającego petycję nie wzięto pod uwagę alternatyw, które 
mogłyby mieć mniejsze oddziaływanie.
Składający petycję uważa również, że przedmiotowe przedsięwzięcie może mieć negatywny 
wpływ na gatunki priorytetowe chronione na podstawie załącznika IV dyrektywy 
siedliskowej, takie jak „Caretta caretta” i żółw wodny. Wspomina on też o możliwym 
oddziaływaniu na ostoję ptaków nr 351, której władze Wysp Kanaryjskich nie uznały za 
obszar specjalnej ochrony w odniesieniu do chronionych gatunków wymienionych
w załączniku I dyrektywy ptasiej.

II. Uwagi Komisji dotyczące petycji
Komisja jest świadoma kwestii i argumentów wysuwanych przez składającego petycję. Były 
one również przedmiotem skargi, jaką składający petycję przesłał do Komisji. 
Odnośnie do rejestracji skargi (nr 2004/4430) złożonej również przez składającego petycję,
Komisja przeprowadziła dochodzenie dotyczące przestrzegania przez władze hiszpańskie 
zobowiązań zapisanych w dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa1 (dyrektywa ptasia), dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory2 (dyrektywa 
siedliskowa) i dyrektywie Rady 85/337/EWG z dnia 27  czerwca 1985 r. w sprawie oceny
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne3 (dyrektywa OOŚ) w związku z projektem rozbudowy portu Arinaga (Gran 
Canaria).

W celu dokonania oceny kwestii poruszonych w skardze Komisja wysłała do władz 
hiszpańskich delegację, która miała sprawdzić, w jaki sposób w przypadku przedmiotowego 
projektu zastosowano odnośne prawodawstwo wspólnotowe. 
Informacje przekazane przez władze hiszpańskie potwierdzają, że w odniesieniu do 
przedsięwzięcia rozbudowy kompetentne organy przeprowadziły ocenę środowiskową 
i rozpatrzyły alternatywne rozwiązania. W ramach wspomnianej oceny nie stwierdzono 
żadnego znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar mający znaczenie dla 
Wspólnoty. 

Władze hiszpańskie przekazały też informacje dotyczące ornitologicznych przesłanek, dla 
których fragmentów ostoi ptaków nr 351 nie zaklasyfikowano jako obszaru specjalnej 
ochrony na podstawie dyrektywy ptasiej. 
Ponadto gatunki żyjące w ostoi ptaków nr 351 uważa się za dobrze reprezentowane na 
obszarach zaklasyfikowanych przez władze Wysp Kanaryjskich jako obszary specjalnej 
ochrony.

W świetle powyższych faktów Komisja uznała, że nie można stwierdzić żadnego naruszenia 
prawa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

                                               
1 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1–18
2 Dz.U. L 206 z 22.07.1992, str.7
3 Dz.U. L 175 z 05.07.1985, str.40
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Dlatego też w dniu 28 października 2005 r. Komisja poinformowała składającego petycję, iż 
zamierza zamknąć dochodzenie i dała mu jeden miesiąc na przekazanie uwag. Składający 
petycję odpowiedział w dniu 21 grudnia 2005 r. Po przeanalizowaniu argumentów 
wysuniętych przez składającego petycję Komisja uznała, że nie przedstawiono nowych 
elementów, w oparciu o które mogłaby ona dalej badać sprawę. 

III. Wnioski

Z uwagi na powyższe Komisja uważa, że argumenty składającego petycję przeanalizowano 
już w ramach badania jego skargi. Komisja stoi na stanowisku, że nie przedstawiono żadnych 
dodatkowych informacji mogących wskazywać na naruszenie odnośnego prawa 
wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska naturalnego.


