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Utskottet för framställningar

24.4.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1394/2007, ingiven av Miguel Angel Gea Rifá (spansk 
medborgare), om den skadliga påverkan från de vattensportanläggningar som ska 
byggas i Caño de la Barreta, i närheten av El Rompido (Cartaya, Andalusien)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot de andalusiska myndigheternas avsikt att bygga 
vattensportanläggningar i Caño de la Barreta, i närheten av El Rompido (Cartaya, Huelva, 
Andalusien). Enligt framställaren har projektet, som syftar till ombyggnad av anläggningarna 
vid Club Náutico Río Piedras, inte tagits upp vare sig i Cartayas allmänna stadsplan eller i 
Andalusiens territoriella plan för städer. Framställaren hävdar att de planerade anläggningarna 
skulle sträcka sig utöver all rimlig ombyggnad av den ursprungliga infrastrukturen och 
allvarligt påverka Río Piedras ekosystem. Framställaren anser att detta projekt skulle strida 
mot förslaget från de andalusiska myndigheterna om området Caño de la Barretas 
införlivande i nätverket Natura 2000.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 21 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 24 april 2009

Kommissionen noterar att platsen där de nya hamnanläggningarna planeras är belägen inom 
gränserna för området av gemenskapsintresse ES6150028 ”Estuario del Río Piedras” som 
ligger i omedelbar närhet till området av gemenskapsintresse ES6150006 ”Marismas del Río 
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Piedras y Flecha de El Rompido” Båda dessa områden har föreslagits av spanska myndigheter 
som områden av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet1.

Kommissionen anser att man bör beakta de skyldigheter som åläggs genom artikel 6.3 och 6.4 
i habitatdirektivet 92/43/EEG, där det uppges att alla planer eller projekt som inte direkt 
hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av ett område, men 
som enskilt eller i kombination med andra planer eller projekt kan påverka området, på 
lämpligt sätt ska bedömas med avseende på konsekvenserna för målsättningen vad gäller 
bevarandet av området. Med ledning av slutsatserna från bedömningen av konsekvenserna för 
området och enligt bestämmelserna i habitatdirektivet, ska de behöriga myndigheterna 
godkänna planen eller projektet först efter att ha försäkrat sig om att det berörda området inte 
kommer att ta skada. 

Kommissionen känner inte till de planer som framställaren hänvisar till. Enligt den 
information som tillhandahållits av framställaren har dessa planer ännu inte godkänts av de 
regionala och lokala myndigheterna.

Slutsatser

Enligt den information som kommissionen har fått, har de behöriga myndigheterna ännu inte 
godkänt projektet för de nya hamnanläggningarna och något slutligt beslut ännu inte fattats i 
fråga om detta projekt. Kommissionen noterar att det inte finns något som tyder på att kraven 
i habitatdirektivet inte respekteras i detta skede. Följaktligen kommer kommissionen inte att 
vidta några ytterligare åtgärder om inte nya fakta kommer fram.

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EG, av den 21 maj 1992, om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. 
EGT L 206, 22.07.1992.


