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 COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 0461/2006, adresată de Antonio Morales Mendez, de naționalitate 
spaniolă, în numele Ayuntamento de Aguimes (Aguimes, Spania), privind 
încălcări ale Directivelor 85/337, 92/43 și 79/409 CE de către un proiect 
finanțat de ERDF pentru extinderea portului Arinaga (Gran Canaria, 
Spania)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, primarul orașului Aguimes, susține că realizarea unui proiect finanțat de ERDF 
pentru extinderea portului Arinaga (Gran Canaria, Spania) va încălca legislația de mediu a 
CE, în special Directivele 85/337, 92/43 și 79/409 CE. Acesta consideră că evaluarea 
impactului asupra mediului nu a fost desfășurată în mod corect, ignorând impactul dăunător al 
proiectului asupra speciilor protejate din zonă. Petiționarul cere Parlamentului să intervină 
pentru a opri aplicarea proiectului

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 31 octombrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 aprilie 2008.

 I. Petiția

Petiționarul obiectează față de planificata extindere a portului Arinaga din Gran Canaria 
(Insulele Canare) care ar putea avea un impact asupra habitatelor naturale și speciilor 
protejate. Acesta susține că autoritățile nu au evaluat în mod corect impactul proiectului 
asupra unor importante specii și habitate, precum „Câmpiile de iarbă de mare”, localizate în
Golful Arinaga și în Golful Formas, în vecinătatea locației de interes comunitar numită „Playa 
del Cabrón” (ES7010053). Petiționarul afirmă că, deși aceste zone se află în afara limitelor 
SIC, ca urmare a valorii naturale a acestora, ar fi trebuit să fie incluse în SIC menționat 
anterior.  De asemenea, potrivit petiționarului, alternativele care ar fi putut avea un impact 
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mai redus nu au fost evaluate.
Petiționarul consideră, de asemenea, că proiectul poate avea efecte dăunătoare asupra 
speciilor prioritare descrise în anexa IV a Directivei Habitate, precum „Caretta caretta” și
„Țestoasa verde de mare”. Acesta menționează și efectul probabil asupra Zonei importante 
pentru păsări (ZIP) nr. 351, care nu a primit clasificarea de ZPS de la autoritățile canariene, în 
legătură cu păsările protejate enumerate în anexa I la Directiva Păsări.

II. Comentariile Comisiei asupra petiției

Comisia cunoaște problemele și argumentele ridicate de către petiționar, care au mai făcut 
subiectul unei plângeri depuse la Comisie.  

În continuarea înregistrării plângerii (nr. 2004/4430) de către același petiționar, Comisia a 
desfășurat o investigație privind respectarea de către autoritățile spaniole a obligațiilor 
comunitare, în temeiul Directivei 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind 
conservarea păsărilor sălbatice1 („Directiva Păsări”), al Directivei 92/43/CEE a Consiliului 
din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică2 („Directiva Habitate”) și al Directivei 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului3 („Directiva 
EIA”), în legătură cu proiectul de extindere a Portului Arinaga (Gran Canaria).

Pentru a evalua problemele ridicate în cadrul plângerii, Comisia a trimis reprezentări la 
autoritățile spaniole privind modul de aplicare a dreptului comunitar în cazul proiectului. 

Informațiile oferite de către autoritățile spaniole au confirmat faptul că autoritățile competente 
au desfășurat o evaluare de mediu privitoare la proiectul de extindere, fiind identificate 
alternative la proiect. Această evaluare nu a identificat impacturi semnificative care să rezulte 
în urma proiectului sau a SIC-ului sus menționat.  

Autoritățile spaniole au mai oferit informații referitoare la rațiunile de ordin ornitologic care 
au împiedicat clasificarea a porțiunii din ZIP nr. 351 ca Zonă de protecție specială (ZPS) 
conform Directivei Păsări.
În plus, speciile prezente în ZIP nr. 351 sunt considerate ca fiind bine reprezentate în zonele 
clasificate ca ZPS de către autoritățile canariene.
Având în vedere cele de mai sus, Comisia a considerat că nu a avut loc o încălcare a legislației 
comunitare de mediu.
La 28 octombrie 2005, Comisia a informat în consecință reclamantul cu privire la intențiile
sale de a închide investigația și i-a acordat o perioadă de o lună pentru a răspunde. 
Reclamantul a răspuns la 21 decembrie 2005. După ce a examinat argumentele transmise de 
către reclamant, Comisia a considerat că nu au fost identificate elemente noi care să-i permită 
continuarea instrumentării dosarului. 

                                               
1 JO L 103, 25.4.1979, p. 1–18
2 JO L 206 22.7.1992 p.7
3 JO L 175 5.7.1985 p.40
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III. Concluzii

Din aceste considerente, Comisia consideră că argumentele petiționarului au fost deja 
examinate în cadrul investigării plângerii sale. Comisia consideră că nu au apărut informații 
suplimentare care să indice o încălcare a legislației comunitare de mediu aflată în vigoare.


