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Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0587/2008, внесена от г-н Jose Luis Fernandez Fuarros, с испанско 
гражданство, от името на „Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de 
Granadilla“, относно твърдения, свързани с нарушения на поетите 
ангажименти по отношение на независимостта на обществената фондация, 
учредена с цел упражняване на контрол върху строителните работи в 
индустриалното пристанище на Granadilla

1. Резюме на петицията

Вносителят възразява срещу това, че органите на Канарските острови са нарушили 
ангажиментите си за учредяване на независима фондация с цел контролиране на 
спазването на екологичните норми при строежа на индустриалното пристанище на 
Granadilla. Вносителят твърди, че съветът на фондацията „Observatorio Ambiental del 
Puerto de Granadilla” се контролира от органа, отговарящ за пристанището в Granadilla, 
който назначава мнозинството от членовете му.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

Вносителят оспорва независимостта на фондацията, учредена с цел контролиране на 
изграждането на индустриалното пристанище на Granadilla. Вносителят твърди, че 
членът на съвета на фондацията „Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla“, 
избран да представлява екологичните организации, не защитава интересите и 
възгледите на организациите за опазване на околната среда.
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Становището на Комисията, представено на 6 ноември 2006 г .  съгласно член 6, 
параграф 4, алинея втора от Директива 92/43/ЕИО на Съвета, във връзка с искането за 
изграждане на ново пристанище в Granadilla (Тенерифе) от Кралство Испания, 
установява необходимостта от учредяване на независима и постоянна фондация преди 
започването на строителните работи. Тази фондация има за цел да наблюдава 
състоянието и тенденциите в местното биологично разнообразие и да осигури 
правилното провеждане на мерки за намаляване на въздействието и компенсаторни 
мерки.

Испанските органи информираха Комисията за официалното създаване на фондация 
„Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla” през април 2008 г., както и за 
избраните членове на съвета. В съвета са представени регионалните органи по околната 
среда, които отговарят за управлението на мрежата „Натура 2000” на Канарските 
острови, както и националните органи по околната среда. Комисията счита, че 
институционалната независимост на фондацията за момента не може да се оспорва, тъй 
като априори няма основания за съмнения относно способността на регионалните и 
национални органи по околната среда да изпълняват задоволително и независимо 
своите задачи.

След допълнително искане от страна на Комисията испанските органи представиха 
пълни подробности за резултатите от процедурата, която е следвана при избора на 
члена на съвета на фондацията, представляващ екологичните организации, както се 
предвижда от регионалното законодателство (член 3.2 на Декрет 123/2004 от 31 август, 
създаващ Форума за устойчиво развитие на Канарските острови („Foro Canario de 
Desarrollo Sostenible”). Комисията разбира, че този процес води до прозрачна 
процедура. 

Според предоставената информация процедурата е била публикувана съгласно 
предвиденото в правилника на Форума, а поканата за представяне на кандидатури е 
била обявена в два местни вестника, както и на интернет-страницата  на правителството 
на Канарските острови. Независимо от факта, че е кандидатствала само една 
екологична организация, Комисията разбира, че законовите изисквания и процедури са 
били спазени по време на избора.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Както беше посочено на заседанието на комисията по петиции от 31 март 2009 г., 
Комисията е поискала информация от испанските органи, за да провери доколко
фондация „Observatorio Ambiental de Granadilla“ (OAG) изпълнява задълженията си 
съгласно становището на Комисията1.

Комисията е получила отговор, който очертава дейностите и ролята на фондация OAG 
                                               
1 COM(2006)5190 от 6 ноември 2006 г. Становище на Комисията съгласно член 6, параграф 4, втора 
алинея от Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора 
и фауна, във връзка с искането за изграждане на ново пристанище в Granadilla (Tenerife) от Кралство 
Испания.
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за изпълнението на смекчаващите и компенсаторни мерки, определени в становището 
на Комисията.

Отговорът обхваща дейностите, които вече са били изпълнени, както и текущите 
дейности и сроковете, в които е планирано завършването им. Комисията посочва, че 
фондацията е публикувала на своя уебсайт част от дейностите и задълженията си
съгласно изискванията.

Въпреки това Комисията отбелязва, че изпълнението на проекта на новото пристанище 
в Granadilla е спряно (съдебно разпореждане на Върховния съд на Канарските острови). 
Комисията ще вземе предвид този факт и няма да предприема допълнителни действия 
по случая, докато съдебното разпореждане е в сила.


