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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0464/2006 af Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona, spansk statsborger, 
om fællesskabsfinansieringen af infrastruktur for vej- og flodtrafik mellem 
Spanien og Portugal

1. Sammendrag

Andrageren klager over fællesskabsfinansieringen (via initiativet Interreg III A) af et projekt 
om et offentligt arbejde, der består i at bygge en vejforbindelse og en bro ved grænsen mellem 
Spanien og Portugal mellem El Granado (Huelva) og Pomarao (Mértola). Det offentlige 
arbejde vil gå gennem områder af fællesskabsbetydning i nærheden af flodsammenløbet ved 
grænsen, og der tages ifølge andrageren ikke hensyn til projektets indvirkning på 
hydrografien, landskabet samt den lokale befolknings sikkerhed og sundhed. Andrageren 
anmoder Unionen om at gribe ind for at beskytte de områder, der er med i Natura 2000-nettet, 
og som er truet af projektet og af fællesskabsfinansieringen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. oktober 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. juni 2007.

"Andragendet

Andragendet angår et projekt om offentligt arbejde, som indebærer opførelsen af en 4 km lang 
vej og en bro over floden Chanza, der forbinder landsbyerne El Granado (Huelva) og 
Pomarao (Mértola) ved grænsen mellem Spanien og Portugal. Projektet finansieres af EFRU 
inden for rammen af Fællesskabets initiativprogram Interreg III og medfører ifølge 
andrageren uforholdsmæssigt store ulemper for miljøet og økonomien i forhold til de fordele, 
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der følger med forbindelsen mellem de to grænseregioner.

Ifølge andrageren vil bygningen af den nye bro skade landsbyen Pomarao, da broen stort set 
vil gå hen over visse huse, og dens hældning bliver meget stærk og farlig. Det er blevet 
bestemt, at broen skal placeres således, efter at "Confederación Hidrográfica del Guadiana" 
afviste at lade broen gå over dæmningen "Complejo del Chanza".

Ifølge andrageren vil bygningen af vejen på 4 km mellem El Granado og Pomarao gøre det 
nødvendigt at inddrage områder, som Spanien har foreslået skal være områder af 
fællesskabsinteresse, da de er med i Natura 2000-nettet og befinder sig tæt på en naturpark. 
Bygningen af vejen og broen medfører, at der skal flyttes store mængde af jord og sten, 
hvilket kan påvirke floden Guadiana, ødelægge floraen og faunaen og medføre andre 
uoprettelige skader på det enestående naturområde, som dette flodområde udgør. Hertil 
kommer ifølge andrageren de støjmæssige og æstetiske gener for de nærliggende huse og den 
betydelige risiko for befolkningen i Pomarao pga. den øgede trafik.

Andrageren forstår ikke, hvorfor den alternative løsning, der i 2005 blev foreslået af de lokale 
myndigheder ("Junta de Andalucía"), og som går ud på at anvende den eksisterende dæmning 
over floden Chanza i stedet for at bygge en ny bro, blev afvist. Denne løsning forekommer 
ham mere bæredygtig både miljømæssigt og økonomisk set og med hensyn til 
trafiksikkerheden på området.
Han undrer sig over, hvorvidt godkendelsen af et dyrere projekt hænger sammen med 
fremtidig ejendomsspekulation i området, hvor broen skal bygges.

Andrageren kan også konstatere, at de kompetente myndigheder (Confederación Hidrográfica 
del Guadiana et Diputación de Huelva) er tilbageholdende med at give de oplysninger, der 
blev anmodet om i 2004 angående dette projekt i forbindelse med en klage til Defensor del 
Pueblo (den spanske ombudsmand) og disse myndigheders mangel på samarbejde angående 
miljøoplysninger.

Han ønsker desuden at blive informeret om, hvor langt proceduren til indplacering i Natura 
2000-nettet af de områder af fællesskabsinteresse, som Spanien har foreslået, er nået, og 
navnlig få at vide, om "Lynx pardinus" og "Aguila imperial" er beskyttede arter i henhold til 
direktiv 92/43/EØF.

Kommissionens bemærkninger

Indledningsvis ønsker Kommissionen at præcisere, at:

1 - i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om 
generelle bestemmelser for strukturfondene og nærhedsprincippet er medlemsstaterne 
ansvarlige for gennemførelsen af foranstaltningerne og kontrollen med dem. De skal til 
det formål nedsætte en forvaltningsmyndighed, der er ansvarlig for effektiv og 
regelmæssig forvaltning og gennemførelse af fondene og deres forenelighed med 
fællesskabspolitikkerne;

2 - det byggeprojekt, som dette andragende omhandler, hører med til projektet "HUBAAL 
2", der er medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (FEDER) inden 
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for rammerne af programmet om grænseoverskridende samarbejde Interreg III A 
Spanien-Portugal 2000-2006, hvis forvaltningsmyndighed er Spanien ("Ministerio de 
Economia y Hacienda");

3 -  dette andragende handler om det samme som klage nr. 2006/4527 og 2006/4842 indgivet 
til Kommissionen af samme andrager, Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona, repræsentant 
for Observatorio Ecociudadano del Guadiana Atlántico;

4 - det også bør bemærkes, at Kommissionen har modtaget en anden klage, nr. 2006/4557, 
om den eventuelt fejlagtige gennemførelse af forpligtelserne i EU's miljølovgivning, 
navnlig i direktiv 85/337/EØF1 og i direktiv 92/43/EØF2 med henblik på eventuelle 
omfattende indvirkninger af omtalte projekt på de områder, der foreslås medtaget i 
Natura 2000-nettet. Det bør bemærkes, at de nævnte områder er medtaget i lokaliteterne 
af fællesskabsbetydning, "Rio Guadiana y ribera del Chanza" og "Andevalo occidental", 
som er på den liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning for det biogeografiske 
Middelhavsområde, Kommissionen vedtog den 19. juli 20063.

De klagepunkter, som Europa-Parlamentet er blevet informeret om, har derfor allerede været 
udsat for en første anmodning om oplysninger hos forvaltningsmyndighederne og 
myndigheden for gennemførelse af projektet ("Ministerio de Economia y Hacianda" som 
forvaltningsmyndighed og "Diputación Provincial de Huelva" som modtager af støtte fra 
projektet "HUBAAL 2"), der for tiden undersøges af Kommissionens tjenestegrene. De 
spanske myndigheder er blevet anmodet om yderligere oplysninger.

Konklusioner

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om udviklingen i denne sag."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. november 2008.

"Som anført i Kommissionens tidligere meddelelse, har Kommissionen rettet henvendelse til 
forvaltningsmyndighederne og myndigheden for gennemførelse af projektet, "Ministerio de 
Economia y Hacianda" som forvaltningsmyndighed og "Diputación Provincial de Huelva" 
som modtager af støtte fra projektet "HUBAAL 2".

Der er anmodet om oplysninger vedrørende betingelserne for gennemførelse af projektet. Det 
var ikke muligt på baggrund af det første svar fra de spanske myndigheder at fjerne al tvivl 
angående konklusionerne på miljøkonsekvensvurderingen. Der blev derfor anmodet om 
supplerende oplysninger. I januar 2007 fremsendte de spanske myndigheder sagen om 
miljøkonsekvensvurderingen, som er blevet analyseret indgående. Kommissionen har desuden 
taget de problemer, der er opstået på baggrund af klagen, op med myndighederne på et 
pakkemøde om overtrædelse af miljølovgivningen, som fandt sted i Madrid i april 2007. På 
dette møde afviste de spanske myndigheder endnu en gang på grund af manglende teknisk 
gennemførlighed at lade vejen gå over dæmningen, i henhold til udtalelsen af oktober 2006 
fra den ansvarlige myndighed for forvaltningen af dæmningen (Agencia andaluza del agua).
                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985.
2 EFT L 206 af 22.7.1992.
3 EUT L 259 af 21.9.2006.
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Myndighederne bekræfter endvidere, at enhver alternativ placering af vejen ville komme til at 
krydse Natura 2000-områder, og at myndighederne har analyseret flere placeringer.
Myndighederne oplyste endvidere Kommissionen om, at de igangværende 
byplanlægningsprojekter var blevet opgivet.  

Myndighederne har gennem en supplerende undersøgelse af de berørte områders økologiske 
værdi foretaget af Sevillas universitet bekræftet, at indvirkningen på flora og fauna i alle 
tilfælde kunne betragtes som ubetydelig. Myndighederne foreslår i undersøgelsen ikke desto 
mindre, at der træffes supplerende foranstaltninger med henblik på at forbedre kvaliteten af 
levestederne omkring projektet og øge permeabiliteten af de pågældende infrastrukturer for at 
minimere infrastrukturernes barriereegenskaber.

I lyset af ovenstående vurderer Kommissionen, at det ikke tyder på, at forpligtelserne i 
Fællesskabets miljølovgivning er blevet tilsidesat.

Kommissionens tjenestegrene underrettede i juli og august 2007 klageren om behandlingen af 
klagen, og navnlig om, at oplysningerne fra de spanske myndigheder ikke gav belæg for 
yderligere undersøgelse af myndighedernes mulige overtrædelse af bestemmelserne i 
Fællesskabets miljølovgivning.

På grund af manglende reaktion fra klageren er klagen i henhold til beslutning af 17. oktober 
2007 blevet henlagt."

Adlib Express Watermark


	756009da.doc

