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uitbreiding van de jachthaven Campomanes in Altea, Alicante

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verklaart dat door de uitbreiding van de jachthaven Campomanes in Altea de mariene 
flora, waaronder grote aantallen posidonia, hetgeen conform de bepalingen van de 
Habitatrichtlijn een beschermde soort mariene flora is, en de rest van het beschermde mariene 
ecosysteem zijn vernietigd. De vorige burgemeester heeft verzocht de plant na de uitbreiding 
in de jachthaven aan te vullen, maar volgens indiener weigert de nieuwe burgemeester dit te 
doen. Daarom verzoekt indiener om herbeplanting van de zeebodem met posidonia en 
verwijdering van de zeebodem van het van de bouw van de nieuwe jachthaven afkomstige 
afval en de grote hoeveelheid puin en stenen die het natuurgebied te gronde richten. Europese 
voorschriften betreffende biodiversiteit worden genegeerd en de commissie is gevraagd deze 
misstand nader te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Indiener voert aan dat door de uitbreiding van de jachthaven Campomanes een aanzienlijk 
deel van de in het gebied voorkomende posidoniavelden onherroepelijk wordt vernietigd. De 
plaatselijke autoriteiten hadden toegezegd deze mariene planten te verplanten ten einde de 
gevolgen van de uitbreiding van de jachthaven tot een minimum te beperken. De indiener 
voert aan dat de plaatselijke autoriteiten deze belofte, die zelfs een wettelijke verplichting 
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was, niet zijn nagekomen.

Posidoniavelden (Posidonion oceanicae: een uitsluitend in de Middellandse Zee 
voorkomende zeegrassoort) is een prioritaire in Bijlage I bij de Habitat-Richtlijn 92/43/EEG1

opgenomen habitat die valt onder de natuurlijke habitat van communautair belang ES5213021 
"Serra Gelada i Litoral de la Marina Bai". Dit gebied is door de Spaanse autoriteiten 
voorgesteld als gebied van communautair belang in het kader van de Habitat-Richtlijn 
92/43/EEG. De haven in kwestie grenst aan dit gebied en het is dan ook zeer waarschijnlijk 
dat het project gevolgen zal hebben voor het gebied. 

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de Habitat-Richtlijn wordt voor elk plan of project dat 
niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of 
in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n 
gebied, een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening 
houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de 
beoordeling en onder voorbehoud van de bepalingen van de Habitat-Richtlijn, geven de 
bevoegde instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid 
hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal 
aantasten. Het bepaalde in artikel 6, lid 4, van Habitat-Richtlijn 92/43/EEG vormt een soort 
uitzonderingsregeling met de voorwaarden waarop plannen en projecten met ongunstige 
gevolgen al dan niet kunnen worden toegestaan.

Anderzijds zij erop gewezen dat ook de milieueffectbeoordelingsrichtlijn (MEB-Richtlijn) in 
dit geval van toepassing kan zijn. In de MEB-Richtlijn 85/337/EEG2 (als gewijzigd bij 
Richtlijn 97/11/EG3 en Richtlijn 2003/35/EG4) wordt bepaald dat voor bepaalde openbare en 
particuliere projecten een milieueffectbeoordeling moet worden uitgevoerd. In de MEB-
Richtlijn wordt een onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde Bijlage I-projecten waarvoor 
te allen tijde een milieueffectbeoordeling is vereist, en de Bijlage II-projecten waarbij de 
lidstaten geacht worden van geval tot geval en/of op basis van in de nationale 
omzettingswetgeving neergelegde drempelwaarden of criteria te beoordelen of het project in 
kwestie al dan niet aan een milieueffectbeoordeling dient te worden onderworpen. 

In dit geval vallen de "Jachthavens" onder Bijlage II, punt 12 "Toerisme en recreatie", letter 
b). In geval van onderzoek van geval tot geval of van de vaststelling van drempelwaarden of 
criteria moet rekening worden gehouden met de relevante selectiecriteria van Bijlage III. Deze 
omvatten onder meer de kenmerken van het project, zijn geografische ligging alsook de 
kenmerken van het potentiële effect van het project.

De MEB-procedure zorgt ervoor dat de milieueffecten van projecten worden vastgesteld en 
beoordeeld alvorens de bevoegde autoriteit toestemming verleent voor uitvoering (de 
zogenaamde vergunning). Het publiek en de milieuautoriteiten kunnen hun mening geven en 

                                               
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna. PB L 206 van 22.7.1992
2 Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten. PB L 175 van 5.7.1985.
3 PB L 73 van 14.3.1997.
4 PB L 156 van 25.6.2003.
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met alle uitkomsten van de raadpleging moet rekening worden gehouden. Vervolgens moet 
het publiek van de inhoud van de vergunning in kennis worden gesteld. Er zij op gewezen dat 
de MEB-procedure ook een instrument kan zijn om het bepaalde in artikel 6 van de Habitat-
Richtlijn toe te passen.

Naar aanleiding van een klacht betreffende de instandhouding van de natuurlijke habitat 
posidioniavelden, heeft de Commissie informatie ontvangen over de toestand van de 
posidoniavelden en de projecten in de Middellandse Zee die een bedreiging hiervoor vormen. 
In de milieueffectverklaring werd verplanting van posidonia voorgesteld als compenserende 
maatregel voor de geplande uitbreiding van de jachthaven Luis Campomanes. Deze maatregel 
heeft tot heel wat discussie geleid, gezien het geringe overlevingspercentage van de verplante 
soorten. Milieuorganisaties hebben wetenschappelijk aangetoond dat deze maatregel weinig 
kans van slagen had en aangedrongen op stopzetting van de uitbreidingswerkzaamheden voor 
de jachthaven (deze zijn als voorzorgsmaatregel sinds november 2006 tegelijk met de 
verplantingswerkzaamheden stopgezet). Volgens de thans beschikbare informatie is de 
vergunning voor de uitbreiding van de jachthaven Luis Campomanes in Altea in het kader van 
een gerechtelijke procedure bij het Hooggerechtshof van de Regio Valencia aanhangig 
gemaakt. Het Hof heeft in zijn uitspraak van 1 februari 2010 het besluit tot 
vergunningverlening voor de uitbreiding van de haven Luis Campomanes in Altea nietig 
verklaard. Aangezien er nu geen vergunning meer is voor de uitbreidingswerkzaamheden, zijn 
de compenserende maatregelen achterhaald.

Aangezien de nationale bestuurlijke respectievelijk gerechtelijke autoriteiten in eerste 
instantie verantwoordelijk zijn voor de naleving van EU-wetgeving in Spanje en zij thans een 
besluit inzake het project ter uitbreiding van de jachthaven Luis Campomanes hebben 
genomen, is de Commissie niet voornemens nog verdere stappen in dezen te ondernemen, 
tenzij zich nieuwe feiten voordoen.

De Commissie zal de situatie met betrekking tot de adequate instandhouding van de 
natuurlijke habitat posidoniavelden aandachtig blijven volgen.


