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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0367/2009 af Helena Isabel Coelho, portugisisk statsborger, om 
motorvejsprojektet "Duoro Litoral"

1. Sammendrag

Andrageren henviser til motorvejsprojektet "Duoro Litoral" og påpeger, at den dermed 
forbundne ekspropriering ved Aguiar de Sousa (Porto) indebærer en række overtrædelser af 
de gældende miljøbestemmelser, herunder forurening af drikkevandet og ødelæggelse af 
habitater. Da andrageren allerede forgæves har rettet henvendelse til det portugisiske 
miljøministerium, anmoder hun Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juni 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Andragendet

Andrageren rejser spørgsmål om motorvejsprojektet "Douro Litoral" i regionen Norte, 
Portugal.

Andrageren frygter, at motorvejsprojektet vil have indvirkning på hendes ejendom. 
Tilsyneladende indgår det obligatoriske køb af andragerens grund til fordel for 
koncessionshaverne i motorvejsprojekt 2 - A32/A41 ved Aguiar de Sousa i kommunen 
Paredes. Andrageren fremhæver projektets negative indvirkning på miljøet, især på dyrelivet 
og naturen, dyrkede arealer og bebyggelser. Hun fremhæver muligheden for evt. at anvende 
andre alternativer med mindre miljømæssig og social indvirkning.
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Kommissionens bemærkninger

Kommissionens tjenestegrene har undersøgt andragerens oplysninger i lyset af den EU-
lovgivning, der kunne finde anvendelse i denne sag.

Direktiv 85/337/EØF1 som ændret (kendt som direktivet om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet eller VVM-direktivet) indeholder bestemmelser om 
gennemførelse af en VVM for visse offentlige og private projekter. I VVM-direktivet skelnes 
der mellem såkaldte bilag I-projekter, som altid skal underkastes en VVM-procedure, og bilag 
II-projekter, hvor medlemsstaterne ved hjælp af en undersøgelse af hver enkelt sag og/eller 
grænseværdier eller kriterier, som er fastsat i den nationale gennemførelseslovgivning, skal 
afgøre, om et projekt skal underkastes en VVM-procedure.

Det skal bemærkes, at motorvejsforbindelser er omfattet af direktivets bilag I, punkt 7, litra 
b), og en VVM er derfor obligatorisk.

VVM-proceduren sikrer, at projekters indvirkning på miljøet identificeres og vurderes, inden 
den kompetente myndighed giver byggetilladelse. Offentligheden kan give sin mening til 
kende, og alle resultaterne af høringerne skal tages i betragtning. Offentligheden skal 
ligeledes underrettes om indholdet af byggetilladelsen.

Ifølge de tilgængelige oplysninger omhandler projektet "Douro Litoral" anlæggelsen af en ny 
betalingsmotorvej i storbyområdet i Porto i nærheden af floden Douro. Projektet involverer 
anlæggelsen af en motorvejsstrækning på 129 km i henhold til en dimensionerings-, bygge-, 
finansierings- og driftsaftale, hvoraf en strækning på 76,5 km skal være betalingsmotorvej.

Initiativtagerne til projektet er det offentlige institut for vejinfrastrukturer (Instituto de Infra-
estruturas Rodoviárias), der tilhører ministeriet for offentlige bygge- og anlægsarbejder, 
transport og kommunikation. Det vindende konsortium af denne koncession er "Auto-
Estradas do Douro Litoral, S.A. (AEDL)".

Det er vigtigt at bemærke, at motorvejsprojektet har været underlagt en VVM-procedure, som 
blev foretaget fra november 2002 til juli 2003, herunder en offentlig høringsfase, analyse af 
alternativer, vedtagelse af justerings- og afhjælpningsforanstaltninger osv. VVM-erklæringen 
om den del af strækningen, hvortil der henvises i andragendet, blev vedtaget i juli 2003. Ifølge 
den portugisiske lovgivning til gennemførelse af VVM-direktivet er konklusionerne om 
overvågningen og opfølgningen af de forskellige foranstaltninger, der var forudset som 
resultat af VVM-proceduren, beskrevet i rapporten "RECAPE".

Rapporten "RECAPE" om dette projekt fra 2008 kan ses på det portugisiske 
miljøministeriums webside (Agência Portuguesa do Ambiente) under VVM-procedurer.

Det skal understreges, at udformningen af projektet og valget af et specifikt alternativ hører 
under ansvarsområdet for den relevante medlemsstat, som også skal sikre, at det er i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen.

                                               
1  Direktiv 85/337/EØF (EFT L 175 af 5.7.1985) som ændret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 073 af 14.3.1997), 
direktiv 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003) og direktiv 2009/31/EF (EUT L 140 af 5.6.2009).
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Det skal endvidere understreges, at det primært er medlemsstaternes ansvar at gennemføre 
EU-lovgivningen korrekt. Kommissionen har ikke traktatmæssige beføjelser til at overtage 
medlemsstaternes myndigheders planlægning af aktiviteter eller beslutningstagning, 
eksempelvis vedrørende godkendelse af dette motorvejsprojekt.

I lyset af ovenstående og efter undersøgelse af de foreliggende oplysninger kan 
Kommissionen ikke påvise, at der er sket en overtrædelse af VVM-direktivet.

Endelig skal det i forbindelse med ekspropriering af en privat ejendom og fastlæggelse af 
tilstrækkelig økonomisk kompensation bemærkes, at disse forhold ikke henhører under EU-
rettens anvendelsesområde, og derfor har Kommissionen ikke beføjelse til at gribe ind. De 
spørgsmål, som andrageren har rejst i denne sammenhæng, er omhandlet i de pågældende 
medlemsstaters lovgivning. Hvis andrageren ønsker at bestride disse spørgsmål, kan hun 
benytte sig af de klagemuligheder, der er fastsat i portugisisk lovgivning.

Konklusioner

På grundlag af de foreliggende oplysninger kan Kommissionen ikke påvise nogen 
overtrædelse af EU's miljølovgivning i denne sag."


