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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1394/2007 af Miguel Angel Gea Rifá, spansk statsborger, om de 
skadelige virkninger af de planlagte vandsportsfaciliteter, der skal bygges i Caño 
de la Barreta i nærheden af El Rompido (Cartaya, Andalusien)

1. Sammendrag

Andrageren anfægter de andalusiske myndigheders planer om at opføre vandsportsfaciliteter i 
Caño de la Barreta i nærheden af El Rompido (Cartaya, Huelva, Andalusien). Ifølge 
andrageren indgår projektet, der omfatter en omstrukturering af Club Náutico Río Piedras' 
faciliteter, hverken i den generelle byplanlægning for Cartaya eller i byudviklingsplanen for 
Andalusien. Andrageren hævder, at de planlagte faciliteter går videre end enhver rimelig 
omstrukturering af den oprindelige infrastruktur og vil påvirke økosystemet i Río Piedras i 
alvorlig grad. Andrageren mener, at dette projekt er i strid med de andalusiske myndigheders 
forslag om, at området Caño de la Barreta inddrages i Natura 2000-netværket.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. april 2009.

"Kommissionen påpeger, at det sted, hvor det er planen at anlægge de nye havnefaciliteter, 
ligger inden for grænserne af lokaliteten af fællesskabsbetydning, ES6150028 "Estuario del 
Río Piedras", som støder op til lokaliteten af fællesskabsbetydning, ES6150006 "Marismas 
del Río Piedras y Flecha de El Rompido". De spanske myndigheder har foreslået begge 
lokaliteter som en lokalitet af fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet1.

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 
22.7.1992.
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Kommissionen mener, at det vil være hensigtsmæssigt at gøre opmærksom på de forpligtelser, 
der følger af artikel 6, stk. 3 og 4, i habitatdirektivet 92/43/EØF, hvori det fastsættes, at alle 
planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for forvaltningen af 
lokaliteten, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke 
en sådan lokalitet væsentligt, skal vurderes i forhold til deres indvirkninger på lokaliteten i 
lyset af bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund af konklusionerne af en sådan 
vurdering og under iagttagelse af habitatdirektivets bestemmelser godkender de kompetente 
nationale myndigheder først en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke 
skader lokalitetens integritet. 

Kommissionen er ikke bekendt med de planer, som andrageren henviser til. Ifølge 
andragerens oplysninger er planerne endnu ikke blevet godkendt af de regionale og lokale 
myndigheder.

Konklusioner

I henhold til Kommissionens oplysninger har de kompetente myndigheder endnu ikke 
godkendt projektet vedrørende de nye havnefaciliteter, og der er endnu ikke truffet endelig 
beslutning om projektet. Kommissionen gør opmærksom på, at intet tyder på, at kravene i 
habitatdirektiverne ikke er blevet overholdt på dette stadium. Derfor agter Kommissionen 
ikke at foretage sig yderligere, medmindre der dukker nye oplysninger op."


