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Utskottet för framställningar

25.11.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0192/2006, ingiven av Rosemaire Hennecke Gramatzki (tysk 
medborgare), om att stoppa byggnadsprojektet av väg A-48 från Vejer till 
Algeciras

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är samordnare för aktionsgruppen i Tarifa (som heter ”Mindre betong och mer 
förnuft”) som försöker att sätta stopp för den planerade motorvägen A48 som ska gå mellan 
Vejer och Algeciras (genom en utbyggnad av väg N340, som är en del av det transeuropeiska 
nätet, till dubbelfilig körbana). Framställaren begär att ”det förmodligen sista paradiset längs 
den spanska kusten” ska skyddas och påpekar att det ligger naturskyddsområden, som har 
föreslagits som områden av gemenskapsintresse, i vägen för det planerade motorvägsbygget.
Våtmarksområdet ”Humedal de la Janda”, som en gång var det största i Europa, påverkas 
också. De ansvariga myndigheterna har dock inte svarat.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 12 juli 2006. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 23 mars 2007

Framställaren, samordnare för aktionsgruppen ”Menos Hormigón y más Inteligencia” (mindre 
betong och mer förnuft), försöker att stoppa den utbyggnad av väg N340 till motorväg A48 
mellan Vejer och Algeciras i regionen Andalusien som planeras av ministeriet för offentliga 
arbeten. Framställaren begär skydd av vad hon anser vara det förmodligen sista paradiset 
längs den spanska kusten och påpekar att det ligger naturskyddsområden, som har antagits 
som områden av gemenskapsintresse, i vägen för det planerade motorvägbygget. 
Framställaren hänvisar också till följderna för våtmarksområdet ”Humedal de la Janda”.
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Framställaren hävdar att byggandet av motorväg A48, genom utbyggnad av väg N340 som är 
en del av det transeuropeiska nätet till dubbelfilig körbana, är onödigt eftersom det löper en 
annan väg, A-381, parallellt.

När det gäller genomförandet av naturvårdsdirektiven bör det noteras att framställaren hävdar 
att den planerade motorvägen kommer att gå genom ett antal områden av gemenskapsintresse. 
Enligt tillgängliga uppgifter har platserna ”Los Alcornocales”, ”Marismas del Río Palmones”, 
”Bunker del Tufillo”, ”Bunker del Santuario de la Luz”, ”Estrecho” och ”Río de la Jara” 
godkänts som områden av gemenskapsintresse enligt rådets direktiv 92/43/EEG1 om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (habitatdirektivet). Dessutom har flera av 
dessa platser, ”Los Alcornocales”, ”Marismas del Río Palmones” och ”Estrecho” också utsetts 
till särskilda skyddsområden av de spanska myndigheterna enligt rådets direktiv 79/409/EEG 
om bevarande av vilda fåglar2 (fågeldirektivet).

Alla de områden som omnämns ovan bevaras genom de skyddsåtgärder som fastställts i 
artikel 6.3 i habitatdirektivet, där det föreskrivs att alla planer eller projekt som inte direkt 
anknyter till eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av ett Natura 2000-område, 
men som kan påverka området avsevärt, på lämpligt sätt ska bedömas med avseende på 
konsekvenserna för målsättningen vad gäller bevarandet av området. Med ledning av 
slutsatserna från bedömningen ska de behöriga nationella myndigheterna godkänna planen 
eller projektet först efter att ha försäkrat sig om att det berörda området inte kommer att ta 
skada. Om en plan eller ett projekt bedöms negativt på grund av att alternativa lösningar 
saknas, kan planen eller projektet bara genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt 
allmänintresse genom att alla nödvändiga kompensationsåtgärder för att säkerställa att 
Natura 2000 totalt sett förblir sammanhängande vidtas. 

Det är rätt vanligt att behöriga myndigheter genomför bedömningarna av skyddet av särskilda 
skyddsområden och områden av gemenskapsintresse som en del av den 
miljökonsekvensbeskrivning som föreskrivs i direktiv 85/337/EEG3 (MKB-direktivet), ändrat 
genom direktiven 97/11/EG4 och 2003/35/EG5. Miljökonsekvensbeskrivningen för det 
vägprojekt som det hänvisas till i framställningen var föremål för ett offentligt 

                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992.
2 EGT L 103, 25.4.1979.
3 Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 

privata projekt. EGT L 175, 5.7.1985.
4 Rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997 om ändring av direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan 

på miljön av vissa offentliga och privata projekt. EGT L 73, 14.3.1997.
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003. EUT L 156, 25.6.2003.
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informationsförfarande i juni 2006. Enligt tillgängliga uppgifter har de nationella 
myndigheternas miljökonsekvensbeskrivning inte färdigställts ännu.
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Slutsatser

Eftersom miljökonsekvensbeskrivningen inte ännu har avslutats är det inte möjligt för 
kommissionen att dra några slutsatser om eventuellt brott mot gemenskapslagstiftningen. 
Enligt habitatdirektivet är det inte förbjudet med exploatering inom Natura 2000-områden, 
men de förfaranden som krävs enligt artikel 6.3 och 6.4 i direktivet föreskriver skyddsåtgärder 
som ska utgöra ett tillräckligt skydd för viktiga arter och livsmiljöer. Utan resultaten från 
konsekvensbedömningen är det inte möjligt att utvärdera om dessa skyddsåtgärder har 
vidtagits på ett korrekt sätt. 

Den framtida konsekvensbedömningen kommer att ge betydande uppgifter om de spanska 
myndigheternas yttrande om projektet och de åtgärder som ska se till att bestämmelserna i 
habitatdirektivet efterlevs. 

4. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008

Kommissionen framförde sina ståndpunkter om genomförandet av rådets 
direktiv 92/43/EEG1, habitatdirektivet, när det gäller projektet ”Vejer–Algeciras” för 
motorväg A-48 i sitt tidigare meddelande. I direktivet föreskrivs flexibilitet som ska göra 
ekonomisk verksamhet och bevarandet av livsmiljöer, djur och växter förenliga under vissa 
omständigheter. De nödvändiga skyddsåtgärder och bedömningar som syftar till att trygga 
den ekologiska integriteten hos Natura 2000-områden återspeglas i artikel 6.3 och 6.4 i 
direktivet. 

I sitt tidigare meddelande angav kommissionen att förfarandena för 
miljökonsekvensbeskrivningen, i vilka man skulle ta hänsyn till de ovan nämnda kraven, 
pågick och ännu inte hade avslutats.

Kommissionen har hittills inte några uppgifter om eventuella beslut som fattats av de 
nationella miljömyndigheterna om motorvägsprojektet. Miljökonsekvensbeskrivningen för de 
bedömningar som föreskrivs i artikel 6 i habitatdirektivet har ännu inte färdigställts. 

Under dessa omständigheter anser kommissionen att de hittills vidtagna åtgärderna är 
förenliga med de rättsliga krav som fastställs i habitatdirektivet. De rättsförfaranden som 
krävs för att godkänna motorvägsprojektet pågår fortfarande. Kommissionen kan alltså inte 
medge att det föreligger ett brott mot rådets direktiv 92/43/EEG, och i avvaktan på ytterligare 
framsteg i de pågående förfarandena i Spanien kommer följaktligen inga åtgärder att vidtas.

                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992.
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