
CM\720287SV.doc PE405.786v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0461/2006, ingiven av Antonio Morales Mendez (spansk 
medborgare), för Ayuntamiento de Aguimes (Aguimes, Spanien), om 
överträdelser av EG-direktiven 85/337, 92/43 och 79/409 till följd av ett 
ERUF-finansierat projekt i syfte att bygga ut Arinaga-hamnen (Gran Canaria, 
Spanien)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är borgmästare i staden Aguimes, vidhåller att genomförandet av ett 
ERUF-finansierat projekt i syfte att bygga ut Arinaga-hamnen (Gran Canaria, Spanien) skulle 
leda till allvarliga överträdelser av gemenskapens miljölagstiftning, särskilt 
EG-direktiven 85/337, 92/43 och 79/409. Han anser att miljökonsekvensbedömningen inte har 
genomförts på ett korrekt sätt eftersom den inte tar hänsyn till projektets skadliga följder för 
områdets skyddade arter. Framställaren uppmanar parlamentet att ingripa för att stoppa 
projektets genomförande.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 31 oktober 2006. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 april 2008

I. Framställningen

Framställaren protesterar mot den planerade utbyggnaden av Arinaga-hamnen i Gran Canaria 
(Kanarieöarna), som sannolikt skulle inverka på skyddade naturliga livsmiljöer och arter. Han 
hävdar att myndigheterna inte har gjort någon ordentlig utvärdering av projektets följder för 
vissa betydelsefulla arter och livsmiljöer, som t.ex. de ”sjögräsängar” som finns i 
Arinagabukten och i Formasbukten alldeles intill Playa del Cabrón, som är ett område av 
gemenskapsintresse (ES7010053). Framställaren påstår att även om dessa platser ligger 
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utanför det område som är av gemenskapsintresse borde de, mot bakgrund av platsernas 
naturvärde, ingå i det förutnämnda området av gemenskapsintresse. Enligt framställaren har 
det inte heller skett någon utvärdering av de alternativ som kunde ha medfört mindre inverkan 
på miljön.

Framställaren anser också att projektet skulle kunna leda till skadliga följder för prioriterade 
arter i bilaga IV till livsmiljödirektivet, som t.ex. Caretta caretta och grön havssköldpadda. 
Han nämner också projektets sannolika inverkan på det betydelsefulla fågelskyddsområdet
(IBA) nr 351, som de kanariska myndigheterna inte har klassificerat som ett särskilt 
skyddsområde, med avseende på de skyddade fåglar som finns med på förteckningen i 
bilaga I till fågeldirektivet.

II. Kommissionens kommentarer om framställningen

Kommissionen känner till de frågor och argument som framställaren har fört fram, och som 
också varit föremål för ett klagomål som ingetts till kommissionen.

Till följd av registreringen av ett klagomål (2004/4430), som ingetts av samma framställare, 
genomförde kommissionen en utredning om de spanska myndigheternas efterlevnad av 
gemenskapens skyldigheter enligt rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om 
bevarande av vilda fåglar1 (fågeldirektivet), rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 
om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter2 (livsmiljödirektivet) och rådets 
direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa 
offentliga och privata projekt3 (EIA-direktivet) med hänsyn till projektet att genomföra en 
utbyggnad av Arinaga-hamnen (Gran Canaria).

För att bedöma de frågor som togs upp i klagomålet vände kommissionen sig till de spanska 
myndigheterna för att få upplysningar om hur den gällande gemenskapslagstiftningen har 
tillämpats i förhållande till projektet.
I den information som de spanska myndigheterna tillhandahöll bekräftades att en 
miljöbedömning gällande projektets utbyggnad hade genomförts av de behöriga 
myndigheterna, och att man hade övervägt alternativ till projektet. I denna miljöbedömning 
hade man inte kunnat fastställa några betydande konsekvenser som projektet skulle kunna få 
för det ovannämnda området av gemenskapsintresse.

De spanska myndigheterna har också tillhandahållit information om de ornitologiska 
orsakerna till att man inte har klassificerat delar av det betydelsefulla fågelskyddsområdet 
nr 351 som ett särskilt skyddsområde enligt fågeldirektivet. 
De arter som finns i det betydelsefulla fågelskyddsområdet nr 351 anses dessutom förekomma 
i god utsträckning i de områden som har klassificerats som särskilt skyddsområde av de 
kanariska myndigheterna.

Mot bakgrund av det ovanstående har kommissionen fastställt att man inte har kunnat påvisa 
någon överträdelse mot gemenskapens miljölagstiftning.

Den 28 oktober 2005 informerade kommissionen följaktligen den klagande om att man avsåg 
att avsluta utredningen, och gav den klagande en månad på sig att yttra sig. Den klagande 
                                               
1 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1–18.
2 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
3 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.
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svarade den 21 december 2005. Efter att ha granskat de argument som den klagande lade fram 
ansåg kommissionen att det inte hade framkommit några nya faktorer som gav kommissionen 
rätt att fortsätta att råda i ärendet. 

III. Slutsatser
Av denna anledning anser kommissionen att framställarens argument redan har granskats 
inom ramen för utredningen av hans klagomål. Kommissionen bedömer att det inte har lagts 
fram några ytterligare upplysningar som har lett till att man kunnat fastställa en överträdelse 
av gemenskapens gällande miljölagstiftning.


