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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1462/2007 ingiven av Antonio Rodríguez Pérez (spansk 
medborgare), för föreningen ”Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción”, 
och undertecknad av ytterligare en person, om att stoppa förslaget att bygga 
avsnittet Agaete–San Nicolás de Tolentino på motorväg GC-2 på Gran Canaria

1. Sammanfattning av framställningen

Framställarna kritiserar de behöriga myndigheternas godkännande av 
miljökonsekvensbedömningen för avsnittet Agaete–San Nicolás de Tolentino på motorväg 
GC-2 på Gran Canaria, trots att den aktuella miljöpåverkan är markant. Enligt framställarnas 
uttalanden påverkar 78 procent av motorvägens sträckning Tamadaba National Park, ett 
Natura 2000-område som har klassificerats som ett område av gemenskapsintresse och som är 
ett särskilt skyddsområde för bevarande av fåglar som ger skydd till de flesta av områdets 
inhemska växter och djur, inklusive vissa prioriterade arter. Framställarna kritiserar även att 
det endast var det valda alternativet som omfattades av en miljökonsekvensbedömning, 
medan de övriga tre alternativen inte undersöktes tillräckligt grundligt. Framställarna föreslår 
själva ett möjligt alternativ. I detta sammanhang anklagar framställarna den spanska 
regeringen för att agera i strid med flera miljödirektiv (direktiv 85/337/EEG om bedömning av 
inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, direktiv 2001/42/EG om 
bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, direktiv 2003/35/EG om åtgärder 
för allmänhetens deltagande i utarbetande av vissa planer och program avseende miljön, 
direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter och 
direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar) och kräver att projektet stoppas och att 
eventuell medfinansiering genom EU:s strukturfonder avvisas.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 29 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008.

Framställaren uttrycker sin oro för vägprojektet mellan orterna Agaete och San Nicolás de
Tolentino på Gran Canaria, inom området Tamadaba som klassificerats som ett område av 
gemenskapsintresse med koden SPA ES 0000111. Framställaren är särskilt oroad över att 
myndigheterna inte noggrant har övervägt andra befintliga alternativ för vägprojektet. Han 
anser det strida mot kraven i direktiv 85/337/EEG 1 att endast det valda alternativet har varit 
föremål för en noggrann miljökonsekvensgranskning av de behöriga myndigheterna. 
Dessutom menar framställaren att det kan finnas brister i bedömningen av buller- och 
ljusstörningar som påverkar vissa fågelarter skyddade av fågeldirektivet2, och att vägen även 
kommer att ha en viss påverkan på de livsmiljöer som omfattas av livsmiljödirektivet3. Han 
ifrågasätter om projektet uppfyller skyldigheterna enligt artiklarna 6.3 och 6.4 i 
livsmiljödirektivet.

Kommissionen känner till det infrastrukturprojekt som framställaren tar upp. Framställarens 
åsikter har redan gjorts kända för kommissionen genom en offentlig vykortskampanj.
Kommissionen har efter en tidigare skriftlig fråga (E-1928/06) från parlamentsledamot 
David Hammerstein-Mintz inlett en undersökning av hur de behöriga myndigheterna fullgjort 
de åligganden som föreskrivs i direktivet om miljöpåverkan och direktivet om livsmiljöer. 

Inom ramen för denna undersökning begärde kommissionen i ett brev till de spanska 
myndigheterna den 22 februari 2007 att få specifik information i frågan. De spanska 
myndigheterna svarade i en skrivelse av den 14 maj 2007. Ingående diskussioner med de 
behöriga myndigheterna ägde också rum under ”paketmötet” om överträdelser som hölls i 
Madrid den 26 april 2007.

En analys av svaret från de spanska myndigheterna visar att projektet genomgått en 
miljökonsekvensbedömning som resulterat i en positiv miljökonsekvensbeskrivning av 
den 15 maj 2006 (vilket framställaren också är medveten om). Beskrivningen innehöll en 
översikt över de olika alternativ som undersökts. Kommissionen har bedömt att man därmed 
uppfyller de åligganden som fastställs i direktivet om miljöpåverkan.

För att bekräfta att skyldigheterna i livsmiljödirektivet uppfylls har kommissionen dessutom 
särskilt inriktat sig på kvaliteten på den bedömning som utförts av de behöriga myndigheterna 
för att fastställa projektets sannolika miljöpåverkan. I detta sammanhang måste man komma 
ihåg att enligt livsmiljödirektivet ingår en bedömning av möjliga alternativ till projektet som 
en del av kraven i direktivets artikel 6.4 så snart betydande och sannolikt negativa 
miljökonsekvenser har uppdagats vid bedömning enligt artikel 6.3 i samma direktiv. 

                                               
1 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, ändrat genom direktiv 97/11/EG (EGT 073, 14.3.1997) och 2003/35/EG 
(EGT 156, 25.6.2003).
2 Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar. EGT 103, 25.4.1979.
3 Rådets direktiv 92/43/EG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. 
EGT 206, 22.7.1992.
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Kommissionen har noggrant gått igenom den information som erhållits från de spanska 
myndigheterna om sannolika miljöincidenter som framkommit vid de undersökningar som 
gjordes före godkännandet av motorvägen. 

När det gäller vägens totala inverkan är det särskilt viktigt att påminna om den behöriga 
miljömyndighetens (Servicio de Biodiversidad de la Dirección de Medio natural de la CCAA 
de Canarias) åsikt. Man ansåg att vägprojektet inte skulle komma att markant påverka 
skyddade arter i bilaga 2 eller bilaga 4 i livsmiljödirektivet, eller någon fågelart i bilaga 1 i 
fågeldirektivet. 

Den detaljerade kartläggning som de spanska myndigheterna har inlämnat har gjort att 
kommissionen kunnat genomföra en detaljerad granskning av de livsmiljöer och arter som 
finns i området av gemenskapsintresse och som skulle kunna påverkas av motorvägen. 
Kommissionen har därvid inte kunnat finna någon ytterligare negativ inverkan av vikt.

Som framställaren medger har myndigheterna erkänt att projektet faktiskt kommer att beröra 
skyddade områden av livsmiljötyp 5330, termomediterrana buskmarker och 
förstäppbuskmarker (icke prioriterad livsmiljö). Den information kommissionen erhållit visar 
att storleken av det område av livsmiljötyp 5330 som berörs beräknas uppgå till cirka 4,07 ha 
(vilket utgör 0,4 procent av livsmiljöns utbredningsområde i det aktuella området), och att 
behovet av särskilda åtgärder för att mildra effekten har förutsetts för att minimera inverkan 
på livsmiljötyp 5330, vilken huvudsakligen orsakas av det stenfyllnadsmaterial som behövs 
för vägbyggnationen. Åtgärderna för att mildra effekten har framför allt inneburit en 
förändrad vägsträckning i vissa delar, och även plantering av vissa arter för att öka 
möjligheten att bevara livsmiljön inom området av gemenskapsintresse Tamadaba. Totalt sett 
bedöms inte vägens inverkan på livsmiljötyp 5330 vara betydande. 

Med ovanstående information som grund har kommissionen dragit slutsatsen att de spanska 
myndigheterna har följt bestämmelserna i direktiven 85/337/EG, 79/409/EEG och 92/43/EEG 
när man undersökt alternativen och godkänt vägprojektet. Projektets olika alternativ har 
faktiskt undersökts och en bedömning av projektets sannolika konsekvenser för området med 
tanke på bevarandemålen ska beaktas enligt artikel 6.3 i livsmiljödirektivet. Med hänsyn till 
att man i miljökonsekvensbedömningen drog slutsatsen att vägprojektet inte på ett betydande 
sätt kommer att påverka skyddade livsmiljöer och arter, anses myndigheternas godkännande 
överensstämma med artikel 6.3 i livsmiljödirektivet. Kommissionen anser därför att behöriga 
myndigheter inte behöver uppfylla de krav som ställs i artikel 6.4 i livsmiljödirektivet, vilket 
enbart gäller projekt som har en betydande inverkan på miljön i skyddade områden.

Kommissionen anser därför att det inte föreligger någon överträdelse av direktiven om 
miljöpåverkan och natur. Undersökningen av detta fall avslutades genom ett beslut fattat av 
kommissionen den 30 januari 2008. Den organisation som framställaren företräder har redan 
informerats om de viktigaste orsakerna till att undersökningen avslutades genom en skrivelse 
av den 14 december 2007.


