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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Jose Luis Fernandez Fuarros, spanyol állampolgár által a „Plataforma Ciudadana 
contra el puerto industrial de Granadilla” nevében benyújtott 0587/2008. számú 
petíció a granadillai ipari kikötőn végzett munkálatok ellenőrzése érdekében 
létrehozandó közalapítvány függetlenségével kapcsolatban vállalt kötelezettségek 
állítólagos megszegéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a Kanári-szigetek hatóságai megszegték a granadillai ipari 
kikötő munkálatainak kivitelezése során a környezetvédelmi előírások betartását ellenőrző 
független alapítvány alapításával kapcsolatos kötelezettségüket. A petíció benyújtója 
fenntartja, hogy az alapítvány felügyelő bizottsága, az „Observatorio Ambiental del Puerto de 
Granadilla” a granadillai hatóságok irányítása alatt áll, mivel ezek jelölik a testület tagjainak 
többségét. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

A petíció benyújtója kételyeit fejezi ki a granadillai ipari kikötő munkálatainak 
kivitelezésének felügyeletére létrehozott alapítvány függetlenségét illetően. A petíció 
benyújtója fenntartja, hogy az alapítvány felügyelő bizottsága, az „Observatorio Ambiental 
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del Puerto de Granadilla”, amelyet a környezetvédelmi szervezetek képviseletére hoztak létre, 
nem áll ki a környezetvédelmi szervezetek érdekei és nézetei mellett. 

A 2006. november 6-án a 92/43/EGK tanácsi rendelet 6. cikke (4) bekezdésének második 
albekezdése alapján, a Spanyol Királyság által Granadillában (Tenerife) építendő új kikötő 
kivitelezése iránti kérelemmel kapcsolatban a Bizottság által adott vélemény szerint független 
és állandó alapítványt kell létrehozni a kivitelezés megkezdése előtt. Az alapítvány célja a 
helyi biodiverzitás helyzetének és folyamatainak megfigyelése és az enyhítő és kompenzáló 
intézkedések megfelelő elvégzésének biztosítása.

A spanyol hatóságok tájékoztatták a Bizottságot az „Observatorio Ambiental del Puerto de 
Granadilla” alapítvány 2008 áprilisában történő formális létrehozásáról és a megválasztott 
felügyelő bizottsági tagokról. A Kanári-szigetek Natura 2000 hálózatának irányításáért felelős 
regionális környezetvédelmi hatóságok, illetve a nemzeti környezetvédelmi hatóságok 
rendelkeznek képviselettel a felügyelő bizottságban. A Bizottság szerint az alapítvány 
intézményi függetlensége jelenleg nem kérdőjelezhető meg, mivel nincs ok eleve kételkedni a 
regionális és nemzeti környezetvédelmi hatóságok feladataik megfelelő és független ellátására 
való képességében. 

A Bizottság további kérésére a spanyol hatóságok kimerítő részletekkel szolgáltak az 
alapítványban a környezetvédelmi szervezeteket képviselő felügyelő bizottsági tag 
kiválasztásakor alkalmazott eljárás eredményeit illetően (a Kanári-szigetek fenntartható 
fejlődésével foglalkozó fórum („Foro Canario de Desarrollo Sostenible”) létrehozásáról szóló, 
augusztus 31-i 123/2004 rendelet 3.2. cikke). A Bizottság szerint e folyamat átlátható eljárást 
eredményezett. 

A benyújtott információk alapján az eljárást a fórum szabályzatának megfelelően kihirdették, 
és két tartományi újságban, továbbá a Kanári-szigetek kormányának weboldalán is 
meghirdették a pályázati felhívást. Annak ellenére, hogy csak egy környezetvédelmi szervezet 
jelentkezett, a Bizottság szerint az eljárás során teljesültek a jogi előírások és eljárások.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. január 22.

Ahogy a Petíciós Bizottság 2009. március 31-i ülésén megállapították, a Bizottság 
tájékoztatást kért a spanyol hatóságoktól, hogy megvizsgálja az „Observatorio Ambiental de 
Granadilla” Alapítvány (OAG) szerepét, hogy teljesíti-e kötelezettségeit a Bizottság 
véleményében1 megfogalmazottak szerint. 

A Bizottság most kapta meg a választ, amely felvázolja az OAG Alapítvány tevékenységeit és 
szerepét a Bizottság véleményében megfogalmazott hatásmérséklő és kompenzációs 
intézkedések teljesítése terén. 

A válasz kitér a már elvégzett tevékenységekre és a még folyamatban lévőkre, valamint a 
befejezésük tervezett időbeli ütemezésére. A Bizottság megjegyzi, hogy az Alapítvány 
                                               
1 COM (2006) 5190, 2006. november 6. A Bizottság véleménye a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő 
állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EK tanácsi irányelv 6. cikke (4) bekezdésének 
második albekezdése alapján „A Spanyol Királyság által Granadilla (Tenerife) új kikötőjének építésével 
kapcsolatban benyújtott kérelem” tárgyában.
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weboldalán a javasoltak szerint közzétette tevékenységeinek és feladatainak egy részét.

A Bizottság megjegyzi azonban, hogy Granadilla új kikötői projektjének kivitelezését 
felfüggesztették (a Kanári-szigetek Legfelső Bíróságának felfüggesztő végzése). A Bizottság 
megvizsgálja ezt a helyzetet, és nem tesz további lépéseket, amíg a felfüggesztés hatályban 
marad.


