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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1652/2008 af D. T. B., spansk statsborger, om opførelsen af 
forskellige vejprojekter på Ibiza (Balearerne), der har alvorlig miljømæssig 
indvirkning på vådområder

1. Sammendrag

Andrageren ønsker en undersøgelse af, om Ibizas regering har gennemført en 
miljøkonsekvensanalyse, inden den påbegyndte anlæggelsen af et vejprojekt, der påvirker 
visse vådområder, som nyder særlig beskyttelse i henhold til den internationale 
Ramsarkonvention. Andrageren anmoder ligeledes om, at eksproprieringen af grundene, der 
gennemføres som led i anlæggelsen, sker i fuld gennemsigtighed og i henhold til den 
gældende lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Kommissionen har allerede formuleret samme kommentarer i sin meddelelse af 19. juni 
2009 vedrørende andragende 0470/2006, som omhandlede samme emne.

De projekter, der henvises til i dette andragende, har gennemgået de relevante vurderinger i 
overensstemmelse med bestemmelserne i habitatdirektivets1 artikel 6, stk. 3, og de relevante 
beskyttende foranstaltninger har været inddraget.

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
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Kommissionen har afsluttet sin vurdering angående overholdelse af de forpligtelser, der er 
nedlagt i Rådets direktiv 85/337/EØF1 af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF2 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF3. Under hensyntagen til projekternes 
tekniske karakteristika (udvidelse af vejen Eivissa-Sant Antoni, ny adgang til lufthavnen og 
udvidelse af anden ring i Eivissa) kan projekterne ikke anses som motorveje eller 
motortrafikveje som defineret i den europæiske aftale om internationale hovedtrafikårer af 15. 
november 1975. 

Projekterne hører ind under kategorien "yderligere vejanlægsprojekter" som defineret i punkt 
10, litra e), i bilag II til direktiv 85/337/EØF, som ændret ved direktiv 97/11/EF og direktiv
2003/35/EF. Det fremgår, at de kompetente myndigheder har underkastet projekterne en 
forenklet miljøkonsekvensvurderingsprocedure, hvor man analyserer deres direkte og 
indirekte indvirkninger på de faktorer, der er anført i miljøkonsekvensvurderingsdirektivets 
artikel 3, som ændret.

Kommissionen kunne ikke påvise nogen overtrædelse af Fællesskabets miljølovgivning og 
afsluttede derfor sin undersøgelse den 31. januar 2008."

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985.
2 EFT L 073 af 14.3.1997
3 EUT L 156 af 25.6.2003


