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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
Om: Andragende 0470/2006 af Juliana Chaves, spansk statsborger, for "Amics de la 

Tierra - Eivissa", og 10 849 medunderskrivere, om konsekvenserne for milj๘et af 
de lokale myndigheders planer om anlๆg af motorveje pๅ ๘en Ibiza

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer pๅ vegne af foreningen "Amics de la Tierra - Eivissa" de lokale 
myndigheders planer om at anlๆgge en rๆkke veje pๅ ๘en Ibiza. Andrageren mener, at 
projekterne vil skabe et motorvejsnet, som ikke stๅr i rimeligt forhold til ๘ens st๘rrelse, og 
advarer mod motorvejenes konsekvenser for milj๘et (herunder for omrๅder, der er beskyttet 
under Ramsar-konventionen). Andrageren bestrider ogsๅ gyldigheden af visse administrative 
afg๘relser i forbindelse med gennemf๘relsen af disse projekter, som har resulteret i en rๆkke 
retligt usikre ekspropriationer. Andrageren anmoder Parlamentet om at unders๘ge 
situationen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

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

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. juni 2007

Andrageren betragter Eivissas lokale myndigheders planer om at anlๆgge en rๆkke veje pๅ
๘en som ude af proportion med ๘ens st๘rrelse og som en trussel mod det lokale milj๘.

Andrageren henviser til svar pๅ foresp๘rgsel til skriftlig besvarelse P-2048/06, hvori Europa-
Kommissionen forpligtede sig til at kontakte de spanske myndigheder for nๆrmere at 
unders๘ge de sp๘rgsmๅl, der er rejst i relation til Fๆllesskabets relevante milj๘lovgivning.
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Kommissionen anmodede om de kompetente myndigheders kommentarer til de sp๘rgsmๅl, 
som blev rejst i ovennๆvnte foresp๘rgsel til skriftlig besvarelse og i to andre (E-3032/06 og 
E-2813/06) samt en rๆkke klager, som Kommissionen har modtaget fra enkeltpersoner.

If๘lge alle disse oplysninger ville motorvejsprojektet have en skadelig indvirkning pๅ ๘ens 
sๆrlige beskyttelsesomrๅde og foreslๅede lokalitet af fๆllesskabsinteresse "Ses Salines 
d'Eivissa i Formentera" og den foreslๅede lokalitet af fๆllesskabsinteresse "Serra Grossa" samt 
๘ens kulturelle og historiske arv. Projektet ville formentlig blive genstand for en forenklet 
VVM-procedure.

Som svar pๅ Kommissionens anmodning om oplysninger fremsendte de spanske myndigheder 
en detaljeret rapport i december 2006.

Med hensyn til anvendelsen af habitatdirektivet1 (92/43/E ุF) mener Kommissionen, at 
projekterne "Desdoblamiento de la segunda ronda de Eivissa" og "Desdoblamiento de la 
carretera Eivissa-Sant Antoni" ikke vil have nogen skadelig indvirkning pๅ Natura 2000-
lokaliteterne. Hvad angๅr projektet "Nuevo acceso al aeropuerto de Eivissa", indtager 
Kommissionen den holdning, at en ๆndring af projektet, som indebar en korrektion af 
afvandingssystemet, sikrer, at projektet formentlig ikke vil have en skadelig indvirkning pๅ
lokaliteten "Ses Salines d'Eivissa i Formentera". Det ser derfor ud til, at projekterne har vๆret 
genstand for fyldestg๘rende vurderinger i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i 
habitatdirektivet, og at der er truffet egnede beskyttelsesforanstaltninger.

Med hensyn til opfyldelsen af de forpligtelser, som er foreskrevet i direktiv 85/337/E ุF2 af 27.
juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning pๅ milj๘et, som 
ๆndret ved direktiv 97/11/EF3 og direktiv 2003/35/EF4, har Kommissionen endnu ikke 
afsluttet sin vurdering.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender orienteret om det endelige resultat af 
unders๘gelsen.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. juni 2009

I en tidligere meddelelse oplyste Kommissionen, at projekterne i dette andragende havde 
været genstand for en passende vurdering i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 6, 
stk. 3, i habitatdirektivet5, og at der var truffet egnede beskyttelsesforanstaltninger.

På det tidspunkt lovede Kommissionen at oplyse Udvalget for Andragender om 
undersøgelsens endelige resultat, når den havde afsluttet sin vurdering vedrørende opfyldelse 
af kravene i direktiv 85/337/EØF6 af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private 

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
2 EFT L 175 af 5.7.1985.
3 EFT L 73 af 14.3.1997.
4 EUT L 156 af 25.6.2003.
5 EFT L 206 af 22.7.1992.
6 EFT L 175 af 5.7.1985.
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projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved direktiv 97/11/EF1og direktiv 2003/35/EF2.
Som oplyst til Udvalget for Andragender den 24. juni 2008 og i betragtning af arbejdets 
tekniske karakteristika (udvidelse af Eivissa-Sant-Antoni-vejen; ny adgang til lufthavnen og 
udvidelse af Eivissa Ring 2) kan projekterne ikke betragtes som motorveje eller 
motortrafikveje i henhold til den europæiske overenskomst vedrørende internationale 
hovedfærdselsårer af 15. november 1975.

Projekterne henhører under kategorien "yderligere vejanlægsprojekter", der er defineret i bilag 
II, nr. 10, litra e), i direktiv 85/337/EØF, som ændret ved direktiv 97/11/EF og 2003/35/EF. 
Det fremgår, at de kompetente myndigheder gjorde projekterne til genstand for en forenklet 
VVM-procedure, idet de undersøgte deres direkte og indirekte virkninger på de faktorer, der 
er anført i artikel 3 i VVM-direktivet, som ændret.
Kommissionen kunne ikke fastslå nogen overtrædelse af EU's miljølovgivning og afsluttede 
sin undersøgelse den 31. januar 2008.

                                               
1 EFT L 73 af 14.3.1997.
2 EUT L 156 af 25.6.2003.


