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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0835/2009 af María Alejandra Pérez Montedeoca, spansk statsborger, 
for "Plataforma por la alternativa del anillo insular", om bygge- og 
anlægsarbejderne i forbindelse med projektet "cierre del anillo insular" (afslutning 
af ringvejen) på Tenerife (De Kanariske Øer)

Andragende 1241/2009 af I. D. Rodríguez Cámara, spansk statsborger, og 69 
medunderskrivere, om udvidelsen af en vej i Icod de los Vinos, Tenerife)

1. Sammendrag af andragende 0835/2009

Andrageren protesterer mod bygningen af en vej, som vil afslutte ringvejen på Tenerife, 
afsnittene mellem Icod de los Vinos og Santiago del Teide, hvortil der er bevilget midler fra 
EU. Ifølge andrageren har arbejdet indvirkning på en række lokaliteter af 
fællesskabsbetydning (LAF), Natura 2000-områder (klippekysterne ved Culata og Cuevas del 
viento) og en naturpark (Chinyero-reservatet), der er et særligt fuglebeskyttelsesområde.
Endvidere vil arbejderne påvirke de vandførende lag, ligesom værdifulde landbrugsarealer vil 
gå tabt. Andrageren hævder, at der ikke er overvejet eventuelle alternativer til projektet, og at 
miljøvurderingen blev udarbejdet for de enkelte afsnit og ikke for den samlede infrastruktur.

Sammendrag af andragende 1241/2009

Andrageren protesterer imod den planlagte udvidelse ved Icod de los Vinos af Santiago del 
Teide-strækningen af landevejen C-820, som er en del af ringvejen på øen Tenerife, idet han 
anfører, at arbejdet vil påvirke Culata-klipperne, som ligger inden for en lokalitet af 
fællesskabsbetydning (SCI ES 7020073). Andrageren opfordrer til at standse arbejdet, som er 
blevet finansieret af EFRU, da han mener, at projektet ødelægger et beskyttet område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling
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Andragende 0835/2009

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. oktober 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

        Andragende 1241/2009
Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. december 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

 3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

Andragende 0835/2009

"Ifølge andrageren kan bygge- og anlægsarbejderne "cierre del anillo insular", som har til 
formål at forbedre vejinfrastrukturen på den nordlige del af øen Tenerife, forventes at få 
væsentlig indvirkning på flere lokaliteter af fællesskabsbetydning (i det følgende benævnt 
LAF), som er beskyttet i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring 
af naturtyper samt vilde dyr og planter1 (habitatdirektivet). Projektet har ikke været 
underkastet en eneste vurdering af virkningerne på miljøet. Andrageren hævder, at dette er i 
strid med bestemmelserne i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af 
visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet2 (VVM-direktivet), som ændret.

Det fremgår af VVM-direktivets artikel 3, at "vurderingen af indvirkningen på miljøet skal, 
afhængigt af hvert enkelt tilfælde og i overensstemmelse med artikel 4 til 11, bestå i på 
passende måde at påvise, beskrive og vurdere et projekts direkte og indirekte virkninger på 
følgende faktorer:

- mennesker, fauna og flora
- jordbund, vand, luft, klima og landskab
- materielle goder og kulturarv
- samspillet mellem faktorerne i første, andet og tredje led."

Dette krav kan tilsidesættes, når det samme projekt opdeles i flere dele, og der som følge 
heraf foretages separate miljøvurderinger. Det er især tilfældet, når der ikke er noget teknisk 
belæg for at foretage en samlet vurdering eller tage højde for de enkelte deles synergieffekter.

Følgende fremgår af habitatdirektivets artikel 6:
"1. For de særlige bevaringsområder iværksætter medlemsstaterne de nødvendige 
bevaringsforanstaltninger, hvilket i givet fald kan indebære hensigtsmæssige 
forvaltningsplaner, som er specifikke for lokaliteterne eller integreret i andre 
udviklingsplaner, samt de relevante retsakter, administrative bestemmelser eller aftaler, der 
opfylder de økologiske behov for naturtyperne i bilag I og de arter i bilag II, der findes på 
lokaliteterne.
2. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyperne 
                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
2 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48.
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og levestederne for arterne i de særlige bevaringsområder samt forstyrrelser af de arter, for 
hvilke områderne er udpeget, for så vidt disse forstyrrelser har betydelige konsekvenser for 
dette direktivs målsætninger.
3. Alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for 
lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter 
kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på 
lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund af 
konklusionerne af vurderingen af indvirkningerne på lokaliteten, og med forbehold af stk. 4, 
giver de kompetente nationale myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt, 
når de har sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integritet, og når de - hvis det anses 
for nødvendigt - har hørt offentligheden.
4. Hvis en plan eller et projekt, på trods af at virkningerne på lokaliteten vurderes negativt, 
alligevel skal gennemføres af bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, 
herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning, træffer 
medlemsstaten alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den globale 
sammenhæng i Natura 2000 beskyttes. Medlemsstaten underretter Kommissionen om, hvilke 
kompensationsforanstaltninger der træffes.
Hvis der er tale om en lokalitet med en prioriteret naturtype og/eller en prioriteret art, kan der 
alene henvises til hensynet til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller 
væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller, efter udtalelse fra Kommissionen, andre 
bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser."

Kommissionen er i øjeblikket i gang med at undersøge, om bestemmelserne i denne artikel er 
blevet anvendt korrekt i den foreliggende sag.

Konklusion

Kommissionen har iværksat en undersøgelse af andragendet og vil holde Udvalget for
Andragender orienteret om resultatet.

 4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. marts 2010.

Andragende 0835/2009 og 1241/2009

"Ifølge andragerne kan projektet "cierre del anillo insular", som har til formål at forbedre 
vejinfrastrukturen på den nordlige del af øen Tenerife, forventes at få væsentlig indvirkning 
på flere lokaliteter af fællesskabsbetydning, som er beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om bevaring af vilde 
fugle og lokaliteter af fællesskabsbetydning, som er beskyttet i henhold til Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Andragerne 
hævder endvidere, at bestemmelserne i Rådets direktiv 85/337/EØF, med ændringer, af 27. 
juni1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet ikke 
var opfyldt fuldt ud, idet der i miljøindvirkningsvurderingen af projektet ikke var taget 
tilstrækkelig højde for de kumulative virkninger.

De oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med Kommissionens undersøgelse, viser, at de 
spørgsmål, der er beskrevet i de pågældende andragender, også indgår i et søgsmål i Spanien 
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(sag nr. 165/2008 for højesteretten i De Kanariske Øer).

Kommissionen har derfor afbrudt undersøgelsen, da den ikke vil tjene noget formål på 
nuværende tidspunkt i lyset af den rolle, som de nationale dommere spiller i håndhævelsen af 
EU-lovgivningen. Nationale dommere dømmer også om EU-lovgivningen, og de skal, hvor 
det er nødvendigt, anvende den relevante EU-lovgivning i deres igangværende sager.
Derudover er direktiv 2009/147/EF, 92/43/EØF og 85/337/EØF fuldt ud omsat i Spanien."


