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Utskottet för framställningar

25.11.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0464/2006, ingiven av Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona (spansk 
medborgare), om gemenskapens finansiering av väg- och vattenbyggen mellan 
Spanien och Portugal

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren kritiserar gemenskapens finansiering (via initiativet Interreg III A) av ett 
offentligt byggnadsprojekt för att bygga en bro- och vägförbindelse vid gränsen mellan 
Spanien och Portugal, mellan El Granado (Huelva) och Pomarao (Mértola). Det aktuella 
vägarbetet skulle gå genom områden av gemenskapsintresse i närheten av ett sammanflöde av 
floder vid gränsen och skulle inte ta någon hänsyn till hur vattendrag eller landskap påverkas, 
och inte heller till konsekvenserna för ortsbefolkningens säkerhet och hälsa. Framställaren 
begär att EU agerar för att skydda de områden som omfattas av Natura 2000-nätet och som 
hotas av projektet och av gemenskapens finansiering av det.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 31 oktober 2006. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 1 juni 2007

Framställningen

Framställningen handlar om ett vägarbete där fyra kilometer väg och en bro över floden 
Chanza ska byggas för att binda samman byarna El Granado (Huelva) och Pomarao (Mértola) 
vid gränsen mellan Spanien och Portugal. Projektet finansieras via Eruf inom 
gemenskapsprogrammet Interreg III och innebär enligt framställaren oproportionerliga 
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nackdelar för miljön och ekonomin jämfört med fördelarna av att binda samman de båda 
gränsregionerna.

Enligt framställaren kommer byggandet av den nya bron att missgynna byn Pomarao, 
eftersom bron praktiskt taget ska gå över vissa hus och får en mycket brant och farlig lutning. 
Sträckningen valdes sedan föreningen ”Confederación Hidrográfica del Guadiana” vägrat att 
tillåta genomfart vid dammarna ”Complejo del Chanza”. 

Enligt framställaren måste ändå det fyra kilometer långa vägbygget mellan El Granado och 
Pomarao gå genom mark som ligger nära en park och som Spanien har föreslagit som ett 
område av gemenskapsintresse som skulle ingå i nätet Natura 2000. Väg- och brobygget 
innebär att enorma jord- och stenmassor måste schaktas, vilket kommer att påverka floden 
Guadiana, förstöra floran och faunan och vålla andra bestående skador i det ovanliga 
landskapet kring flodområdet. Dessutom anser framställaren att byggnationen skapar 
bullerproblem och är estetiskt störande för de som bor i de intilliggande husen, samt att 
befolkningen i Pomarao utsätts för avsevärda risker på grund av ökad trafik.

Framställaren undrar varför den alternativa lösning som 2005 lades fram av de regionala 
myndigheterna (Junta de Andalucía) har förkastats. Enligt den skulle en befintlig damm på 
floden Chanza användas istället för att en ny bro skulle byggas. Framställaren anser att den 
lösningen verkar mer hållbar, både i miljöhänseende och i ekonomiskt hänseende, liksom med 
tanke på trafiksäkerheten.

Han frågar sig om valet av det dyrare alternativet inte hänger samman med framtida 
fastighetsspekulationer i brobyggets geografiska närhet. 

Framställaren konstaterar också att de behöriga myndigheterna (Confederación Hidrográfica 
del Guadiana och Diputación de Huelva) 2004 var ovilliga att lämna ut information om 
projektet i samband med en anmälan till Defensor del Pueblo (spanska JO), och att de inte 
varit samarbetsvilliga beträffande tillgången till miljöinformation.

Han vill även informeras om hur processen fortskrider med klassificeringen av de områden 
som Spanien har föreslagit ska utnämnas till områden av gemenskapsintresse och ingå i 
Natura 2000-nätet. Framför allt vill han veta om Lynx pardinus och Aguila imperial är 
skyddade arter i enlighet med direktiv 92/43/EEG.

Kommissionens kommentarer:

Kommissionen vill inledningsvis precisera följande: 

1 - I enlighet med rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna 
bestämmelser för strukturfonderna och i enlighet med subsidiaritetsprincipen har 
medlemsstaterna ansvar för att genomföra insatser och kontrollera dem. De ska därför 
utnämna en förvaltningsmyndighet som ansvarar för att förvaltningen är effektiv och 
korrekt och för att fonderna genomförs och är förenliga med gemenskapens politik.

2 - Det projekt som tas upp i framställningen ingår i projektet Hubaal 2 som är medfinansierat 
via Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) inom programmet för 
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gränsöverskridande samarbete Interreg IIIA Spanien-Portugal 2000–2006 där Spanien är 
förvaltande myndighet (Ministerio de Economia y Hacienda). 

3 - Framställningen gäller samma ärende som klagomål nr°2006/4527 och 2006/4842 som 
lämnats till kommissionen av samma framställare, Luis De la Rasilla Sanchez-Arjona, i 
egenskap av företrädare för Observatorio Ecociudadano del Guadiana Atlántico.

4 - Det bör också noteras att kommissionen har mottagit ett annat klagomål, 2006/4557, om 
eventuellt bristfälligt uppfyllande av skyldigheterna i gemenskapens miljölagstiftning, 
framför allt direktiv 85/337/EEG1 och direktiv 92/43/EEG2, i fråga om det nämnda 
projektets eventuella betydande konsekvenser för områden som föreslagits ska ingå i 
Natura 2000-nätet. De nämnda områdena ingår i ”Rio Guadiana y ribera del Chanza” och 
”Andevalo occidental” som är områden av gemenskapsintressen och finns med i den 
förteckning över sådana områden inom Medelhavsområdet som kommissionen fastställde 
den 19 juli 20063.

De klagomål som framförts till Europaparlamentet ligger därmed redan till grund för en första 
begäran om information hos förvaltningsmyndigheten och de myndigheter som ansvarar för 
projektets genomförande (Ministerio de Economia y Hacianda är förvaltningsmyndighet och 
Diputación Provincial de Huelva är stödmottagare inom projektet Hubaal 2), som för 
närvarande granskas av kommissionen. De spanska myndigheterna har uppmanats att lämna
kompletterande upplysningar.

Slutsatser

Kommissionen kommer att hålla utskottet för framställningar informerat om den vidare 
utvecklingen i ärendet. 

4. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008

Liksom kommissionen angett i sitt tidigare meddelande har den kontaktat de myndigheter
som ansvarar för projektets förvaltning och genomförande – Ministerio de Economia y 
Hacienda som förvaltningsmyndighet och Diputación Provincial de Huelva som 
stödmottagare för projektet Hubaal 2. 

Närmare uppgifter har begärts om villkoren för projektets genomförande. Det första svar som 
lämnades av de spanska myndigheterna bidrog inte till att skingra alla tvivel beträffande 
slutsatserna i miljökonsekvensbedömningen. En begäran om kompletterande upplysningar har 
därför skickats. I januari 2007 skickade de spanska myndigheterna handlingarna om
miljökonsekvensbedömningen som därefter har granskats ingående. Kommissionen har även 
tagit upp de problem med myndigheterna som omnämns i klagomålet. Detta gjordes vid ett 
möte kring en hel rad överträdelser på miljöområdet som hölls i Madrid i april 2007. Vid 
mötet bekräftade de spanska myndigheterna att den myndighet som ansvarar för dammens 
drift (Agencia andaluza del agua) i sitt yttrande från oktober 2006 förklarade att en 
vägpassage över dammen inte var tekniskt genomförbar. Myndigheterna bekräftade också att 
                                               
1 EGT L 175, 5.7.1985.
2 EGT L 206, 22.7.1992.
3 EUT L 259, 21.9.2006.
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alla alternativa vägsträckningar skulle gå genom områden inom Red Natura 2000, samt att de 
hade analyserat flera vägsträckningar. Myndigheterna informerade även kommissionen om att 
de förslag till stadsutveckling som funnits hade lagts på is. 

Genom en kompletterande undersökning om det ekologiska värdet hos de områden som 
påverkas, gjord av universitetet i Sevilla, bekräftade myndigheterna att inverkan på flora och 
fauna hur som helst bör anses obetydlig. I undersökningen föreslog myndigheterna trots detta 
ytterligare åtgärder för att förbättra kvaliteten på livsmiljöerna närmast byggprojektet och för
att den aktuella infrastrukturen ska bli öppnare, vilket kan bidra till att minimera den 
instängning som byggnationen innebär. 

Mot bakgrund av ovannämnda anser kommissionen att det inte finns några tecken på att några 
skyldigheter i gemenskapens miljölagstiftning har åsidosatts.

Kommissionen informerade i juli och augusti 2007 klaganden om hur hans klagomål 
behandlats och framför allt om att den information som lämnats av de spanska myndigheterna 
inte gav underlag till någon fortsatt utredning av myndigheternas eventuella bristfälliga 
uppfyllande av skyldigheterna i gemenskapens miljölagstiftning.

Eftersom klaganden inte har svarat avslutades behandlingen av klagomålen genom ett beslut 
av den 17 oktober 2007.
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