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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0587/2008 af Jose Luis Fernandez Fuarros, spansk statsborger, for 
"Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla", om påståede 
brud på forpligtelserne i forbindelse med uafhængigheden for den offentlige fond, 
der er etableret med henblik på tilsynsføring med opførelsen af industrihavnen i 
Granadilla

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at myndighederne på De Kanariske Øer ikke har opfyldt deres 
forpligtelser i forbindelse med etableringen af en uafhængig fond, som skal have til opgave at 
føre tilsyn med, at opførelsen af industrihavnen i Granadilla udføres i overensstemmelse med 
miljøstandarderne. Andrageren fastholder, at bestyrelsen for fonden "Observatorio Ambiental 
del Puerto de Granadilla" vil blive kontrolleret af myndighederne i havnen i Granadilla, da de 
udpeger hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009.

"Andragendet

Andrageren sætter spørgsmålstegn ved uafhængigheden for den fond, som blev etableret med 
henblik på at føre tilsyn med opførelsen af industrihavnen i Granadilla. Andrageren 
fastholder, at det bestyrelsesmedlem af fonden "Observatorio Ambiental del Puerto de 
Granadilla", som er valgt som repræsentant for miljøorganisationerne, ikke står for 
miljøbeskyttelsesorganisationernes interesser og synspunkter. 
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Kommissionens bemærkninger

I udtalelsen fra Kommissionen, afgivet den 6. november 2006 i henhold til artikel 6, stk. 4, 
andet afsnit, i Rådets direktiv 92/43/EØF, om Kongeriget Spaniens anmodning om opførelse 
af den nye havn i Granadilla (Tenerife) blev det fastslået, at der var behov for etablering af en 
uafhængig og permanent fond, før anlægsarbejderne startede. Denne fond har til formål at 
overvåge status og udvikling i den lokale biodiversitet og sikre, at afhjælpnings- og 
kompensationsforanstaltninger udføres korrekt.

De spanske myndigheder informerede Kommissionen om den formelle oprettelse af fonden 
"Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla" i april 2008 og om de valgte 
bestyrelsesmedlemmer. De regionale miljømyndigheder, der har ansvaret for forvaltning af 
Natura 2000-netværket på De Kanariske Øer, samt de nationale miljømyndigheder er 
repræsenteret i bestyrelsen. Kommissionen mener, at der på nuværende tidspunkt ikke kan 
sættes spørgsmålstegn ved fondens institutionelle uafhængighed, eftersom der ikke på forhånd 
er grund til at tvivle på de regionale og nationale miljømyndigheders evne til at udføre deres 
opgaver tilstrækkeligt og uafhængigt. 

De spanske myndigheder har efter en yderligere anmodning fra Kommissionen leveret 
fuldstændige oplysninger om resultaterne af den proces, der blev fulgt ved valget af 
bestyrelsesmedlemmer i fonden, som skulle repræsentere miljøorganisationerne, som fastsat i 
den lokale lovgivning (artikel 3, stk. 2, i dekret 123/2004 af 31. august om oprettelse af forum 
for bæredygtig udvikling på De Kanariske Øer ("Foro Canario de Desarrollo Sostenible"). 
Kommissionen forstår, at denne proces resulterer i en gennemsigtig procedure. 

Konklusioner

Ifølge de indsendte oplysninger blev proceduren offentliggjort som fastsat i forummets 
vedtægter, og indkaldelsen af ansøgninger blev bekendtgjort i to provinsaviser samt på De 
Kanariske Øers regerings websted. Til trods for at kun én miljøorganisation ansøgte, forstår 
Kommissionen, at lovkravene og procedurerne blev overholdt under denne proces."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Som meddelt under mødet i Udvalget for Andragender den 31. marts 2009 har 
Kommissionen anmodet de spanske myndigheder om oplysninger med henblik på at 
undersøge, om fonden "Observatorio Ambiental de Granadilla" (OAG) spiller en 
tilstrækkeligt central rolle til at kunne udføre sine opgaver som anført i Kommissionens 
udtalelse1. 

Kommissionen har nu modtaget et svar, som fastlægger fonden OAG's aktiviteter og rolle i 
gennemførelsen af de afhjælpnings- og kompensationsforanstaltninger, som anføres i 
Kommissionens udtalelse. 

Svaret dækker både allerede gennemførte og igangværende aktiviteter samt tidsplanen for 

                                               
1 KOM(2006)5190 af 6. november 2006. Kommissionens udtalelse i henhold til artikel 6, stk. 4, 2, i Rådets 
direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, "om Kongeriget 
Spaniens anmodning om opførelse af den nye havn i Granadilla (Tenerife)".
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deres fuldførelse. Kommissionen bemærker, at fonden som foreslået har offentliggjort dele af 
sine aktiviteter og opgaver på sit websted.

Kommissionen bemærker imidlertid, at opførelsen af den nye havn i Granadilla er blevet 
indstillet (på baggrund af et forbud udstedt af De Kanariske Øers højesteret). Kommissionen 
følger situationen og træffer ikke yderligere foranstaltninger i sagen, så længe forbuddet er 
gældende."


