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Om: Andragende 1469/2009 af Juan José Pajarón, spansk statsborger, om 
ødelæggelsen af havets flora som følge af udvidelsen af marinaen i Campomanes 
en Altea, Alicante

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at udvidelsen af marinaen i Campomanes en Altea har medført 
ødelæggelse af havets flora, som er rig på posidonia, der er en beskyttet art af havets flora i 
henhold til bestemmelserne i habitatdirektivet, og ødelæggelse af det andet beskyttede marine 
økosystem. Selv om den tidligere borgmester havde anmodet om at få planten genplantet i den 
udvidede marina, afvises dette ifølge andrageren af den nye borgmester, og andrageren 
anmoder derfor om, at man genplanter posidonia-bevoksningen, og at byggeaffaldet og 
mængden af murbrokker og sten fra konstruktionen af den nye marina, som ødelægger 
naturområdet, fjernes fra havbunden. EU-bestemmelserne om biodiversitet tilsidesættes, og 
udvalget anmodes om at undersøge denne overtrædelse nærmere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

“Andrageren hævder, at udvidelsen af havnen Campomanes kan ødelægge en betydelig del af 
posidonia-bevoksningen i dette område uigenkaldeligt.  De lokale myndigheder er blevet 
enige om at genplante disse havplanter for at mindske følgerne af havneudvidelsen. 
Andrageren hævder, at de lokale myndigheder ikke har efterkommet dette tilsagn, som endog 
var en retlig forpligtelse. 
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Posidonia-bevoksninger (Posidonion oceanicae: en søgræsart, der findes i Middelhavet) er et 
prioriteret levested, der er medtaget i bilag I i habitatdirektivet 92/43/EØF1, og som findes på 
en lokalitet af fællesskabsbetydning ES5213021 "Serra Gelada i Litoral de la Marina Bai". 
Denne lokalitet er blevet foreslået af de spanske myndigheder som en lokalitet af 
fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet 92/43/EØF. Havnen, som dette 
andragende vedrører, støder op til denne lokalitet, og lokaliteten vil derfor med al 
sandsynlighed blive berørt af projektet. 

Ifølge artikel 6, stk. 3,  i habitatdirektivet vurderes alle planer eller projekter, der ikke er 
direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, med 
hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for 
denne. På baggrund af konklusionerne fra en sådan vurdering og i henhold til 
habitatdirektivets bestemmelser godkender de ansvarlige myndigheder kun planen eller 
projektet efter at have forvisset sig om, at den/det ikke vil påvirke den pågældende lokalitets 
integritet negativt. Bestemmelserne i habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, udgør en form for 
fravigelsesinstrument, der fastsætter de omstændigheder, inden for hvilke planer og projekter 
med negative virkninger kan eller ikke kan tillades.

På den anden side bør det anføres, at direktivet om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet (VVM) kunne finde anvendelse i dette tilfælde. Rent 
faktisk indeholder VVM-direktivet 85/337/EØF2 (som ændret ved direktiv 97/11/EF3 og 
direktiv 2003/35/EF4) bestemmelser om gennemførelsen af en vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet. VVM-direktivet skelner mellem de såkaldte bilag I-
projekter, som altid skal underkastes en vurdering af deres indvirkning på miljøet, og bilag II-
projekter, hvor medlemsstaterne ved en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde eller ved 
fastsættelse af grænseværdier eller kriterier i den nationale lovgivning, der gennemfører 
direktivet, fastslår, hvorvidt projektet skal gøres til genstand for en vurdering af dets 
indvirkning på miljøet. 

I dette tilfælde er “marinaer” omfattet af bilag II under turisme- og fritidsprojekter, under 
punkt 12, litra b).  Når der er gennemført en individuel undersøgelse eller fastsat 
grænseværdier eller kriterier, skal der tages hensyn til de relevante udvælgelseskriterier i 
direktivets bilag III. Disse omfatter projektets karakter, dets beliggenhed og den eventuelle 
indvirknings karakter.

VVM-proceduren sikrer, at projekters miljømæssige konsekvenser identificeres og vurderes, 
inden den kompetente myndighed giver tilladelse (også kaldet byggetilladelse). De offentlige 
myndigheder og miljømyndighederne kan afgive deres udtalelse, og der skal tages hensyn til 
alle resultaterne af høringerne. Offentligheden skal efterfølgende underrettes om indholdet af 
                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter, EFT L 206 af 22.7.1992.

2  Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet, med senere ændringer. EUT L 175 af 5.7.1985. 
3  EFT L 073 af 14.3.1997.
4  EFT L 156 af 25.6.2003.
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tilladelsen.  Det bør anføres, at VVM-proceduren også kan være et instrument med henblik på 
anvendelsen af artikel 6 i habitatdirektivet.

Via en klage om bevaring af naturtypen posidonia har Kommissionen modtaget oplysninger 
om situationen i forbindelse med posidonia-bevoksningen og projekter, der truer den i 
Middelhavet. Genbeplantningen med posidonia blev foreslået som en udligningsforanstaltning 
for projektet med udvidelsen af marinaen Luis Campomanes i vurderingen af projektets 
indvirkning på miljøet. Denne foranstaltning har givet anledning til omfattende 
meningsudvekslinger på baggrund af de genplantede planters lave overlevelsesrate. 
Miljøorganisationer har indsamlet videnskabeligt materiale om denne foranstaltnings mangel 
på succes og har anmodet om, at arbejdet med udvidelsen af marinaen bringes til ophør 
(standset som en sikkerhedsforanstaltning siden november 2006 sideløbende med 
genbeplantningsforanstaltningerne). Ifølge de foreliggende oplysninger har tilladelsen til 
udvidelsen af marinaen Luis Campomanes en Altea været genstand for en retssag i landsretten 
i regionen Valencia. Ved rettens dom af 1. februar 2010 er den resolution, som gav tilladelse 
til udvidelsen af havnen Luis Campomanes en Altea, blevet annulleret. Da der nu ikke 
foreligger en tilladelse til gennemførelse af projektet, kan udligningsforanstaltningerne ikke 
gennemføres. 

Eftersom de nationale administrative myndigheder eller justitsmyndigheder primært er 
ansvarlige for at sikre gennemførelsen af EU-lovgivningen i Spanien, og eftersom de nu har 
truffet afgørelse om udvidelsesprojektet for marinaen Luis Campomanes, agter 
Kommissionen ikke at træffe yderligere foranstaltninger i forbindelse med dette projekt, 
medmindre der kommer nye kendsgerninger frem. 

Kommissionen vil fortsat overvåge situationen vedrørende en hensigtsmæssig bevaring af 
naturtypen med posidonia-bevoksning.”


