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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0470/2006, ingiven av Juliana Chaves (spansk medborgare) för 
”Amics de la Tierra – Eivissa”, och undertecknad av ytterligare 10 849 personer, 
om miljöpåverkan av de lokala myndigheternas planer på att bygga motorvägar på 
ön Ibiza

1. Sammanfattning av framställningen

På vägnar av föreningen ”Amics de la Tierra – Eivissa” kritiserar framställaren de planer som 
Ibizas lokala myndigheter har på att bygga ett antal motorvägar på ön. Framställaren anser att 
dessa projekt kommer att leda till utbyggnaden av ett för öns storlek oproportionerligt stort 
nätverk av motorvägar, och kritiserar den miljöpåverkan som detta kommer att få (inte mist 
för områden som skyddas enligt Ramsarkonventionen). Vidare ifrågasätter framställaren vissa 
administrativa beslut som, i samband med genomförandet av dessa projekt, har lett till ett 
antal rättsligt osäkra exproprieringar. Framställaren uppmanar Europaparlamentet att 
undersöka situationen.

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.

Framställaren anser att Ibizas lokala myndigheters plan för byggandet av ett antal motorvägar 
på ön är oproportionerlig och ett hot mot den lokala miljön. 

Framställaren hänvisar till kommissionen svar på skriftlig fråga P-2048/06 i vilket den åtar sig 
att kontakta de spanska myndigheterna för att ytterligare undersöka de frågor som uppstått 
kring tillämpningen av gemenskapens miljölagstiftning. 
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Kommissionen har hänvänt sig till de behöriga myndigheterna för synpunkter på de 
sakförhållanden som uppmärksammas i ovannämnda skriftliga fråga och i ytterligare 
två frågor (E-3032/06 och E-2813/06) samt på ett antal klagomål som enskilda personer har 
framfört till kommissionen. 

Enligt alla dessa uppgifter skulle det planerade motorvägsbyggandet få negativa följder för 
såväl öns särskilda skyddsområden som de föreslagna områdena av gemenskapsintresse ”Ses 
Salines d’Eivissa i Formentera” och ”Serra Grossa”, liksom för öns kulturella och historiska 
arv. Projektet kommer sannolikt att bli föremål för ett förenklat MKB-förfarande. 

Som svar på kommissionens begäran om information överlämnade de spanska myndigheterna 
i december 2006 en detaljerad rapport.

Vad gäller tillämpningen av livsmiljödirektivet (92/43/EEG)1 anser kommissionen att 
projekten ”Desdoblamiento de la segunda ronda de Eivissa” och ”Desdoblamiento de la 
carretera Eivissa-Sant Antoni” inte kommer att få negativa följder för de berörda 
Natura 2000-områdena. Beträffande projektet ”Nuevo acceso al aeropuerto de Eivissa” anser 
kommissionen att den ändring som gjorts i detta projekt, i form av en anpassning av 
dräneringssystemet, gör det osannolikt att detta projekt kommer att få negativa följder för 
området ”Ses Salines d’Eivissa i Formentera”. Det framgår därmed att dessa projekt har varit 
föremål för vederbörlig utvärdering i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.3 i 
livsmiljödirektivet och att man har förutsett att vidta lämpliga skyddsåtgärder.

Vad gäller efterlevnaden av de skyldigheter som anges i direktiv 85/337/EEG2 av den 
27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, 
ändrad genom direktiv 97/11/EG3 och direktiv 2003/35/EG4, har kommissionen ännu inte 
slutfört sin bedömning.

Kommissionen kommer att hålla utskottet för framställningar underrättat om slutresultatet av 
denna analys.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 19 juni 2009.

I ett tidigare meddelande rapporterade kommissionen att de projekt som är föremål för denna 
framställning har varit föremål för vederbörlig utvärdering i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 6.3 i livsmiljödirektivet5, och att man har förutsett att vidta lämpliga skyddsåtgärder.

Kommissionen lovade därvid att underrätta utskottet för framställningar om slutresultatet av 
denna analys så snart den slutfört sin bedömning beträffande efterlevnaden av de skyldigheter 
som anges i direktiv 85/337/EEG6 av den 27 juni 1985, om bedömning av inverkan på miljön 

                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
2 EGT L 175, 5.7.1985.
3 EGT L 73 14.3.1997.
4 EUT L 156, 25.6.2003.
5 EGT L 206 22.07.1992.
6 EGT L 175, 5.7.1985
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av vissa offentliga och privata projekt, såsom ändrad genom direktiv 97/11/EG1 och 
direktiv 2003/35/EG2.

Enligt vad som redovisades för utskottet för framställningar den 24 juni 2008 kan dessa 
projekt ur tekniskt hänseende (breddande av vägen Eivissa–Sant Antoni, ny tillfart till 
flygplatsen och breddande av den andra Eivissaringvägen) inte betraktas som motorvägar eller 
motortrafikleder i enlighet med vad som avses i Europeiska överenskommelsen om 
huvudleder för internationell trafik av den 15 november 1975. 

Projekten faller inom kategorin ”andra väganläggningsprojekt ” enligt definitionen i 
artikel 10 e i bilaga II till direktiv 85/337/EEG, såsom ändrad genom direktiven 97/11/EG och 
2003/35/EG. Det framgår att de behöriga myndigheterna har gjort projekten föremål för ett 
förenklat MKB-förfarande varigenom de har undersökt de direkta och indirekta följderna för 
de faktorer som anges i artikel 3 i det ändrade MKB-fördraget.

Eftersom den inte kan fastställa någon överträdelse av gemenskapens miljölagstiftning 
avslutade kommissionen sin undersökning de 31 januari 2008.

                                               
1 EGT L 73 14.3.1997.
2 EUT L 156, 25.6.2003.


