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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0587/2008, του κ. Jose Luis Fernandez Fuarros, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de 
Granadilla», σχετικά με εικαζόμενες αθετήσεις των δεσμεύσεων που 
αναλήφθηκαν όσον αφορά την ανεξαρτησία του δημόσιου ιδρύματος που 
συστάθηκε για την επίβλεψη των εργασιών στον βιομηχανικό λιμένα της 
Granadilla

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι αρχές στα Κανάρια Νησιά αθέτησαν τη δέσμευσή τους περί 
σύστασης ανεξάρτητου ιδρύματος για την επίβλεψη της κατασκευής του βιομηχανικού 
λιμένα της Granadilla σε συμφωνία προς τους περιβαλλοντικούς κανόνες. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος «Observatorio Ambiental del Puerto 
de Granadilla» θα ελέγχεται από την αρχή του λιμένα της Granadilla, η οποία διορίζει την 
πλειονότητα των μελών του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Ο αναφέρων αμφισβητεί την ανεξαρτησία του ιδρύματος που συστάθηκε για την επίβλεψη 
της κατασκευής του βιομηχανικού λιμένα της Granadilla. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος «Observatorio Ambiental del Puerto de 
Granadilla», που εξελέγη ως εκπρόσωπος των περιβαλλοντικών οργανώσεων, δεν 
προασπίζεται τα συμφέροντα και τις απόψεις των οργανώσεων που μεριμνούν για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
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Στη γνωμοδότησή της, την οποία εξέδωσε στις 6 Νοεμβρίου 2006 δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το 
αίτημα κατασκευής ενός νέου λιμένα στην Granadilla (Τενερίφη) από το Βασίλειο της 
Ισπανίας, η Επιτροπή έθεσε την αναγκαιότητα σύστασης ενός ανεξάρτητου και μόνιμου 
ιδρύματος πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Σκοπός του ιδρύματος είναι 
η παρακολούθηση της κατάστασης και των τάσεων της τοπικής βιοποικιλότητας και η 
διασφάλισης της ορθής εφαρμογής των αντισταθμιστικών μέτρων.

Οι ισπανικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με την επίσημη σύσταση του 
ιδρύματος «Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla» τον Απρίλιο του 2008 και 
σχετικά με τα εκλεγέντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Οι περιφερειακές 
περιβαλλοντικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 στα 
Κανάρια Νησιά, καθώς και οι εθνικές περιβαλλοντικές αρχές, εκπροσωπούνται στο 
διοικητικό συμβούλιο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η θεσμική ανεξαρτησία του ιδρύματος δεν 
είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί επί του παρόντος, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχουν λόγοι 
αμφισβήτησης της ικανότητας των περιφερειακών και εθνικών περιβαλλοντικών αρχών ώστε 
να εκπληρώσουν προσηκόντως και ανεξάρτητα τα καθήκοντά τους. 

Κατόπιν περαιτέρω αιτήματος της Επιτροπής, οι ισπανικές αρχές παρείχαν πλήρεις 
λεπτομέρειες της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την επιλογή του μέλους του διοικητικού 
συμβουλίου του ιδρύματος που εκπροσωπεί τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως 
προβλέπεται από την περιφερειακή νομοθεσία (άρθρο 3.2 του διατάγματος 123 της 31ης 
Αυγούστου 2004 για τη θέσπιση του φόρουμ βιώσιμης ανάπτυξης των Καναρίων («Foro 
Canario de Desarrollo Sostenible»). Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι η διαδικασία 
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. 

Σύμφωνα με τις παρασχεθείσες πληροφορίες, η διαδικασία δημοσιοποιήθηκε όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό του φόρουμ και η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 
δημοσιεύθηκε σε δύο επαρχιακές εφημερίδες καθώς και στον δικτυακό τόπο της κυβέρνησης 
των Καναρίων Νήσων. Παρά το γεγονός ότι αίτηση υποψηφιότητας υπέβαλε μόνον μία 
περιβαλλοντική οργάνωση, η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες απαιτήσεις 
και διαδικασίες.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 31ης Μαρτίου 2009, η 
Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές προκειμένου να διαπιστώσει τον 
ικανοποιητικό ρόλο που διαδραματίζει το ίδρυμα «Observatorio Ambiental de Granadilla» 
(OAG) στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, όπως αναφέρεται στη Γνώμη της Επιτροπής1.

Η Επιτροπή μόλις έλαβε απάντηση στην οποία προσδιορίζονται οι δραστηριότητες και ο 
ρόλος του ιδρύματος OAG για την επίτευξη των μέτρων άμβλυνσης και αντιστάθμισης που 
αναφέρονται στη γνώμη της Επιτροπής. 
                                               
1 COM(2006)5190 της 6ης Νοεμβρίου 2006, Γνώμη της Επιτροπής βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 4, εδάφιο 
2 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, σχετικά με την «Αίτηση του Βασιλείου της Ισπανίας για το έργο 
κατασκευής του νέου λιμένα της Granadilla (Τενερίφη)».
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Η απάντηση καλύπτει τις δραστηριότητες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί καθώς και εκείνες που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή 
τους. Η Επιτροπή σημειώνει ότι το ίδρυμα δημοσιοποίησε στον δικτυακό του τόπο μέρος των 
δραστηριοτήτων και των καθηκόντων του, όπως του συνεστήθη.

Η Επιτροπή σημειώνει ωστόσο ότι η εκτέλεση του έργου του νέου λιμένα της Granadilla έχει 
ανασταλεί (κατόπιν δικαστικής απόφασης για λήψη ασφαλιστικών μέτρων που εξέδωσε το 
Ανώτατο Δικαστήριο των Καναρίων Νήσων). Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της την εν λόγω 
κατάσταση και δεν θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες επί αυτού του φακέλου μέχρι τη λήξη 
ισχύος των ασφαλιστικών μέτρων.


