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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1462/2007 af Antonio Rodríguez Pérez, spansk statsborger, for 
Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción, og en medunderskrivere, om 
standsning af projektet vedrørende bygning af motorvej GC-2, Agaete-San 
Nicolás de Tolentino-sektionen, på Gran Canaria

1. Sammendrag

Andragerne kritiserer de kompetente myndigheders godkendelse af 
miljøkonsekvensvurderingen af Agaete-San Nicolás de Tolentino-sektionen af motorvej GC-2 
på Gran Canaria, selv om de pågældende miljøkonsekvenser ville blive alvorlige. Ifølge 
andragerne vil 78 % af motorvejens linjeføring berøre nationalparken Tamadaba, en Natura 
2000-lokalitet registreret som en lokalitet af fællesskabsbetydning og et særligt beskyttet 
område til bevarelse af fugle, som huser de fleste naturligt hjemmehørende planter og dyr, 
herunder visse prioriterede arter. Andragerne kritiserer også, at kun den valgte mulighed blev 
underkastet en miljøkonsekvensvurdering, mens de øvrige tre muligheder ikke blev undersøgt 
tilstrækkeligt. De foreslår selv et muligt alternativ. I denne forbindelse beskylder andragerne 
den spanske regering for at overtræde flere miljødirektiver (direktiv 85/337/EØF om 
vurdering af bestemte offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, direktiv 
2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, 
direktiv 2003/35/EF om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af 
visse planer og programmer på miljøområdet, direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter, direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle), og de opfordrer 
til, at projektet standses, og at al medfinansiering fra EU's strukturfonde afslås.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.
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"Andrageren er bekymret over et vejprojekt, som forbinder lokaliteterne Agaete og San 
Nicolás de Tolentino på øen Gran Canaria inden for LAF og SBO ES 0000111 "Tamadaba".
Andrageren er særligt bekymret over, at myndighederne ikke grundigt har overvejet andre 
eksisterende alternativer i forbindelse med vejprojektet. Han mener, at det er i strid med 
kravene i indvirkningsdirektivet1, at de kompetente myndigheder kun har gennemført en 
grundig vurdering af indvirkningerne på miljøet for det valgte alternativ. Endvidere mener 
andrageren, at der muligvis ikke er foretaget en passende vurdering af støj- og lysgener, der 
påvirker visse fuglearter, som er beskyttet i henhold til fugledirektivet2, og at vejen desuden 
vil have en del indvirkning på visse beskyttede habitater, som er omfattet af habitatdirektivet3, 
samt forespørgsler om, hvorvidt projektet er i overensstemmelse med forpligtelserne i artikel 
6, stk. 3 og 4, i habitatdirektivet.

Kommissionen er bekendt med det infrastrukturprojekt, som andrageren nævner.
Kommissionen er allerede gjort opmærksom på andragerens synspunkter gennem en offentlig 
postkortkampagne.

Kommissionen havde iværksat en undersøgelse om de kompetente myndigheders 
undersøgelse af forpligtelserne i henhold til indvirknings- og habitatdirektivet efter en 
tidligere skriftlig forespørgsel (E-1928/06) fra medlem af Parlamentet David Hammerstein-
Mintz.

Inden for rammerne af denne undersøgelse anmodede Kommissionen i sin skrivelse af 22. 
februar 2007 de spanske myndigheder om specifikke oplysninger om denne sag. De spanske 
myndigheder svarede i en skrivelse af 14. maj 2007. Der blev ligeledes afholdt detaljerede 
drøftelser med de kompetente myndigheder på pakkemødet om overtrædelser i Madrid den 
26. april 2007.

Af analysen af de spanske myndigheders svar fremgår det, at projektet var genstand for en 
vurdering af indvirkningen på miljøet, som medførte en positiv afgørelse om indvirkningen på 
miljøet af den 15. maj 2006 (ifølge andrageren). Afgørelsen indeholdt en beskrivelse af de 
forskellige undersøgte alternativer. Kommissionen vurderede, at dette var i overensstemmelse 
med forpligtelserne i henhold til indvirkningsdirektivet.

For at sikre, at forpligtelserne i henhold til habitatdirektivet opfyldes korrekt, har 
Kommissionen ligeledes været særligt opmærksom på kvaliteten af den vurdering, som blev 
gennemført af de kompetente myndigheder for at fastslå projektets sandsynlige indvirkninger 
på miljøet. I denne henseende er det nødvendigt at minde om, at en vurdering af sandsynlige 
alternativer til projektet i henhold til habitatdirektivet anses som en del af kravene i henhold 
til direktivets artikel 6, stk. 4, når der er identificeret betydelige negative miljømæssige 
tilfælde i den gennemførte vurdering i henhold til artikel 6, stk. 3, i samme direktiv.

Kommissionen har nøje undersøgt de spanske myndigheders oplysninger vedrørende de 
sandsynlige miljømæssige tilfælde, som er identificeret i de undersøgelser, der er gennemført 
                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet, EFT L 175 af 5.7.1985, ændret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 73 af 14.3.1997) og  2003/35/EF (EUT 
L 156 af 25.6.2003).
2 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle, EFT L 103 af 25.4.1979.
3 Rådets direktiv 92/43/EF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 
22.7.1992.
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inden godkendelsen af motorvejen.

I forhold til vejens overordnede indvirkning er det navnlig relevant at minde om udtalelsen fra 
den kompetente miljømyndighed (Servicio de Biodiversidad de la Dirección de Medio natural 
de la CCAA de Canarias), som mente, at vejprojektet ikke i væsentlig grad vil have 
indvirkninger for de beskyttede arter i habitatdirektivets bilag II eller bilag IV eller fuglearter 
i fugledirektivets bilag I.

I denne henseende har de detaljerede kortoplysninger, som de spanske myndigheder har 
fremsendt, gjort det muligt for Kommissionen at gennemføre en detaljeret undersøgelse af de 
specifikke habitater og arter i LAF'en, som vil blive påvirket af motorvejen, og 
Kommissionen har ikke identificeret yderligere negative indvirkninger.

Som indrømmet af andrageren anerkender myndighederne, at projektet rent faktisk vil påvirke 
områder, som er omfattet af det beskyttede habitat 5330 "Lavlands-mediterrane ørkenagtige 
krat" (ikkeprioriteret habitat). Kommissionens oplysninger viser, at det område af habitat 
5330, som er påvirket, vurderes til 4,07 ha (svarende til 0,4 % af habitatudvidelsen i LAF'en), 
og at der er truffet særlige afhjælpningsforanstaltninger for at reducere de identificerede 
indvirkninger på habitat 5330, som primært skyldes det stenmateriale, der skal bruges til at 
anlægge vejen. Disse afhjælpningsforanstaltninger har navnlig medført, at visse dele af vejen 
er blevet ændret, ligesom der er plantet visse arter for at forbedre de aktuelle 
bevaringsbetingelser for dette habitat inden for LAF "Tamadaba". Alt i alt anses vejens 
indvirkning på habitat 5330 ikke for at være betydelig.

I lyset af ovenstående oplysninger har Kommissionen konkluderet, at de spanske 
myndigheder har overholdt bestemmelserne i direktiv 85/337/EF, 79/409/EØF and 
92/43/EØF, da de undersøgte alternativerne og godkendte vejprojektet. Projektet har ganske 
rigtigt været genstand for en undersøgelse af alternativer og vurderingen af projektets 
sandsynlige indvirkninger på lokaliteten skal i lyset af lokalitetens bevaringsmålsætninger 
overvejes i overensstemmelse med habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. I lyset af at det i den 
gennemførte vurdering af indvirkningen på miljøet blev konkluderet, at vejprojektet ikke i 
betydelig grad vil påvirke beskyttede habitater og arter, skal den positive udtalelse, som 
myndighederne gav, anses for at være givet i henhold til artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet.
Kommissionen mener derfor ikke, at der er behov for, at de kompetente myndigheder 
opfylder kravene i habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, som kun gælder projekter, som 
sandsynligvis vil have en betydelig miljømæssig indvirkning på beskyttede lokaliteter.

Kommissionen mener derfor ikke, at indvirknings- og naturdirektiverne er overtrådt i denne 
sag. Undersøgelsen af denne sag blev afsluttet ved Kommissionens afgørelse den 30. januar 
2008. Den organisation, som andrageren repræsenterede, er allerede underrettet om de 
vigtigste årsager til at afslutte undersøgelsen i en skrivelse sendt den 14. december 2007."


