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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 464/2006, ingediend door Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona 
(Spaanse nationaliteit), die protesteert tegen de financiering door de 
Gemeenschap van een weg- en rivierinfrastructuurproject tussen Spanje en 
Portugal

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen de financiering door de Gemeenschap (door middel van het Interreg 
III A-initiatief) van een project van publieke werken dat de bouw van een wegverbinding en 
een brug tussen El Granado (Huelva) en Pomarao (Mértola), op de grens tussen Spanje en 
Portugal, omvat. Hij klaagt erover dat het project in kwestie gebieden in de omgeving van de 
grens doorkruist die van belang zijn voor de Gemeenschap en dat er geen rekening is 
gehouden met het hydrografische effect en het effect van het project op het landschap, de 
veiligheid en de gezondheid van de plaatselijke bevolking. Indiener roept de Unie op in te 
grijpen om de gebieden te beschermen die zijn opgenomen in het Natura 2000-netwerk en die 
volgens hem door het project en door de financiering door de Gemeenschap die dit ontvangt 
gevaar lopen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 oktober 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 juni 2007

Het verzoekschrift

Het verzoekschrift heeft betrekking op een project van publieke werken voor de aanleg van 
een 4 km lange weg en de bouw van een brug over de rivier de Chanza, waarmee de dorpen 
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El Granado (Huelva) en Pomarao (Mértola), op de grens tussen Spanje en Portugal, met 
elkaar worden verbonden. Dit project dat door het EFRO is gefinancierd in het kader van het 
communautair initiatiefprogramma Interreg III, heeft volgens indiener, onevenredige nadelen 
voor het milieu en de economie in verhouding tot het voordeel dat met de verbinding van de 
twee grensregio’s wordt beoogd.

Volgens indiener zal de bouw van de nieuwe brug schade berokkenen aan het dorp Pomarao, 
aangezien de brug praktisch boven een aantal huizen komt te liggen en de helling erg stijl en 
gevaarlijk is. Dit traject is gekozen na de volledige weigering van de “Confederación 
Hidrográfica del Guadiana” (Hydrografische Conferentie van Guadiana) om de doorgang over 
de stuwdam “Complejo del Chanza” toe te staan. 

Bovendien stelt indiener zullen er voor de aanleg van de 4 km lange weg tussen El Granado 
en Pomarao gebieden gebruikt moeten worden die door Spanje waren voorgesteld als 
gebieden van communautair belang voor opname in het “Natura 2000”-netwerk en deze 
gebieden liggen dichtbij een natuurpark. Voor de aanleg van de weg en de bouw van de brug 
dienen er grote hoeveelheden aarde en rotsen te worden verplaatst, waardoor de rivier de 
Guidana wordt aangetast, de flora en fauna vernield en er nog andere onomkeerbare schade 
wordt aangericht aan het bijzondere landschap van dit rivierengebied. Om volgens indiener 
nog maar niet te spreken over de geluidsoverlast en de esthetische gevolgen voor de 
omliggende huizen en het enorme risico die de verkeerstoename voor de inwoners van 
Pomarao met zich meebrengt. 

Indiener begrijpt niet waarom de alternatieve oplossing die in 2005 was aangedragen door de 
regionale autoriteiten (“Junta de Andalucía”) is afgewezen. Deze oplossing voorzag in de 
bouw van een nieuwe brug waarbij de bestaande stuwdam over de rivier de Chanza zou 
worden gebruikt. Volgens hem leek dit plan veel beter uitvoerbaar te zijn, niet alleen op 
milieu- maar ook op economisch gebied en op het gebied van de verkeersveiligheid van deze 
zone. 
Hij vraagt zich af of het feit dat er een veel duurder project is aanvaard niet te maken zou 
kunnen hebben met de speculaties over de bouw van onroerend goed in de geografische zone 
van de brug.

Indiener constateert eveneens de terughoudendheid van de bevoegde autoriteiten 
(Confederación Hidrográfica del Guadiana en Diputación de Huelva) om de informatie te 
overleggen die in 2004 werd gevraagd door de Defensor del Pueblo (Spaanse ombudsman) in 
het kader van een klacht en stelt het gebrek aan samenwerking van deze autoriteiten vast 
inzake de toegang tot informatie over het milieu. 

Bovendien zou hij graag geïnformeerd willen worden over de status van de procedure 
betreffende de aanwijzing van de door Spanje voorgestelde gebieden voor communautair 
belang tot het Natura 2000-netwerk. Hij zou in het bijzonder graag willen weten of de 
‘pardellynx’ en de ‘keizersarend’ op grond van Richtlijn 92/43/EEG beschermde diersoorten 
zijn.

Opmerkingen van de Commissie

Ter inleiding zouden diensten van de Commissie graag het volgende duidelijk willen maken: 
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1 - Op grond van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende 
algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen en het subsidiariteitsbeginsel, zijn de 
lidstaten verantwoordelijk voor de uitvoering van en controle op de bijstandsverlening. 
Hiertoe stellen de lidstaten een beheersautoriteit aan die verantwoordelijk is voor de 
effectiviteit en regelmatigheid van het beheer en de uitvoering van de fondsen en hun 
verenigbaarheid met het gemeenschappelijke beleid; 

2 - Het werk, onderwerp van dit verzoekschrift, maakt onderdeel uit van het project 
“HUBAAL 2” dat is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling in het kader van het programma voor grensoverschrijdende samenwerking 
INTERREG IIIA Spanje-Portugal 2000-2006, waarvan Spanje de beheersautoriteit is 
(“Ministerio de Economia y Hacienda” – ministerie van Economie en Financiën); 

3 - Dit verzoekschrift heeft hetzelfde onderwerp als de klachten nr. 2006/4527 en 2006/4842 
die bij de Commissie zijn ingediend door dezelfde eiser de heer De la Rasilla Sanchez-
Arjona, vertegenwoordiger van het Observatorio Ecociudadano del Guadiana Atlántico; 

4 - Tevens dient te worden vermeld dat de Commissie een andere klacht heeft ontvangen, 
nummer 2006/4557, inzake de mogelijk onjuiste toepassing van de verplichtingen die 
voortvloeien uit het gemeenschappelijke milieurecht, met name de verplichtingen die 
worden opgelegd door Richtlijn 85/337/EEG1 en door Richtlijn 92/43/EEG2 met het oog 
op de eventuele belangrijke effecten van het genoemde project voor de gebieden die zijn 
voorgesteld om opgenomen te worden in het Natura 2000-netwerk. Er dient hierbij te 
worden opgemerkt dat de genoemde gebieden onder de communautair belangrijke 
gebieden (GCB) “Rio Guadiana y ribera del Chanza” en “Andevalo occidental” vallen, 
zoals opgenomen in de lijst van GCB voor de mediterrane biogeografische regio, 
vastgesteld door de Commissie op 19 juli 20063.

De bezwaren waarover het Europees Parlement in kennis is gesteld, zijn destijds het voorwerp 
geweest van een eerste verzoek om informatie aan de beheers- en uitvoeringsautoriteiten van 
het project (“Ministerio de Economia y Hacianda” in de hoedanigheid van beheersautoriteit, 
“Diputación Provincial de Huelva” in de hoedanigheid van begunstigde van het “Hubaal 2” 
project), welke momenteel door de diensten van de Commissie wordt onderzocht. Er zijn bij 
de Spaanse autoriteiten verzoeken om aanvullende informatie ingediend.

Conclusie

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen van dit dossier.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

Zoals zij in haar vorige antwoord al aangaf, heeft de Commissie contact opgenomen met de 
                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985.
2 PB L 206 van 22.7.1992.
3 PB L 259 van 21.9.2006.
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beheers- en uitvoeringsautoriteiten van het project – het “Ministerio de Economia y 
Hacianda” in de hoedanigheid van beheersautoriteit en de “Diputación Provincial de Huelva” 
in de hoedanigheid van begunstigde van het “Hubaal 2” project – en om nadere informatie 
gevraagd over de uitvoeringsvoorwaarden van het project.

Toen de Spaanse autoriteiten in hun eerste antwoord niet alle twijfels omtrent de uitkomsten 
van de milieueffectrapportage wisten weg te nemen, volgde een verzoek om aanvullende 
informatie. In januari 2007 verstrekten de Spaanse autoriteiten het dossier over de 
milieueffectrapportage, dat de Commissie grondig heeft bestudeerd. Voorts heeft zij de 
problemen die in de klacht aan de orde worden gesteld, aangesneden tijdens een 
pakketvergadering over klachten en inbreukprocedures op het gebied van milieu die in april 
2007 in Madrid werd gehouden. Op deze vergadering bevestigden de Spaanse autoriteiten dat 
de aanleg van een weg over de stuwdam volgens het advies van de instantie die 
verantwoordelijk is voor het beheer van de stuwdam, het Agencia andaluza del agua 
(waterschap van Andalusië), technisch niet haalbaar is. De autoriteiten wezen er bovendien op 
dat elk alternatieve traject voor de weg de gebieden van het Natura 2000-netwerk moet 
doorkruisen en dat zij meerdere trajecten onder de loep hebben genomen. Daarnaast deelden 
zij de Commissie mee dat de lopende stedenbouwkundige projecten waren afgeblazen.

Aan de hand van een aanvullend onderzoek naar de ecologische waarde van de betreffende 
gebieden door de Universiteit van Sevilla, bevestigden de Spaanse autoriteiten dat de 
gevolgen voor de flora en fauna hoe dan ook als niet significant moesten worden beschouwd. 
Desondanks worden in dit onderzoek aanvullende maatregelen voorgesteld om de kwaliteit 
van de habitats rondom het project te verbeteren en de passeerbaarheid van de wegen in 
kwestie te vergroten, om zo het barrière-effect ervan zoveel mogelijk te beperken. 

Gezien het voorgaande ziet de Commissie geen aanwijzingen voor een inbreuk op de 
verplichtingen uit hoofde van het gemeenschappelijke milieurecht.

De diensten van de Commissie hebben indiener in juli en augustus 2007 op de hoogte gesteld 
van de afhandeling van zijn klacht, en met name van het feit dat de door de Spaanse 
autoriteiten verstrekte informatie geen aanleiding gaven het onderzoek voort te zetten voor 
wat betreft een mogelijk onjuiste toepassing van de verplichtingen die voortvloeien uit de 
gemeenschappelijke milieuwetgeving 

Omdat indiener hier niet op heeft gereageerd zijn de klachten bij besluit van 17 oktober 2007 
geseponeerd.
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